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Aspekty fizykochemiczne i technologiczne w projektowaniu 
zaawansowanych materiałów hybrydowych na bazie szkieletów 
gąbek morskich

Teofil Jesionowski
Politechnika Poznańska, Wydział technologii Chemicznej,  
Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, ul. Berdychowo 4, 60-965 Poznań 
Teofil.Jesionowski@put.poznan.pl

Gąbki są najprymitywniejszą postacią zwierząt, należącą do podkrólestwa bez-
tkankowców. Szkielety gąbek, zbudowane z elementów nieorganicznych, takich 
jak CaCO3 i  SiO2 i/lub z  matrycy organicznej, mogą różnić się kształtem, 
kolorem oraz rozmiarami. Podstawowym składnikiem organicznego szkieletu 
gąbek z gatunku Hippospongia communis jest spongina. Spongina jest substan-
cją białkową, naturalnym biopolimerem o właściwościach pośrednich pomiędzy 
kolagenem a keratyną [1]. Włóknista, hierarchiczna struktura sponginy sprawia, 
że  materiał ten jest bardziej odporny na degradację termiczną, chemiczną oraz 
enzymatyczną niż sam kolagen. 

Gąbki morskie czy ich pochodne (szkielety), ze względu na swoją unikalną, 
przestrzenną strukturę oraz właściwości stanowią obiekt licznych badań. Sto-
sowane są jako adsorbenty metali ciężkich i nośniki w immobilizacji enzymów. 
Wraz z  zaadsorbowanymi na ich powierzchni barwnikami, zarówno pocho-
dzenia naturalnego, jak i syntetycznymi, tworzą układy hybrydowe o właściwo-
ściach przeciwutleniających, antybakteryjnych oraz katalitycznych [2-4]. 

Bardzo ciekawy kierunek badan dotyczy mineralizacji gąbek morskich 
w ekstremalnych warunkach środowiskowych (z ang. Extreme Biomimetics) [5]. 
Podejmowane są również próby zastosowania ekstraktów z gąbek w  farmacji 
a  samych trójwymiarowych szkieletów w  inżynierii tkankowej. Jednocześnie 
szczególny nacisk kładziony jest na rozwój materiałów węglowych (węgli aktyw-
nych, grafenu czy nanorurek węglowych), co wynika z ich wyjątkowych właści-
wości aplikacyjnych. Przestrzenne węglowe struktury o gąbczastej morfologii 
posiadają unikalne parametry struktury porowatej. Zastosowanie odpowiednich 
warunków karbonizacji otworzy drogę do preparatyki trójwymiarowych struk-
tur węglowych z gąbek Hippospongia communis bogatych w heteroatomy azotu 
i siarki, które to drastycznie poprawiają właściwości katalityczne i pseudo-po-
jemnościowe materiałów węglowych. Połączenie ww. materiałów węglowych 
z metalami oraz tlenkami metali jest jednym z obiecujących kierunków badaw-
czych w  preparatyce zaawansowanych materiałów funkcyjnych. Metalizacja 
prowadzi do formowania kompozytów, które nie tylko łącza w sobie właściwo-
ści poszczególnych składników, ale działają synergistycznie tworząc materiały 
o wyjątkowych, niespotykanych dotąd właściwościach.

WyKŁADy PLENARNE
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Zastosowanie elektrod stałych w woltamperometrycznym badaniu 
wybranych pestycydów

Sławomira Skrzypek, Mariola Brycht, Andrzej Leniart, Barbara Burnat, 
Karolina Sipa, Kinga Kaczmarska, Justyna Robak
Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii, 
Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, ul. Tamka 12, 91-403 Łódź

Intensywny rozwój przemysłu jest nierozerwalnie związany z emisją do otocze-
nia ogromnej ilości zanieczyszczeń. Najbardziej niebezpieczne są te substancje 
chemiczne, które trwale przebywają w środowisku, wywołują efekty toksyczne 
i akumulują się w żywych organizmach. Do takich związków zaliczyć można 
pestycydy, które odznaczają się silnym działaniem rakotwórczym i  mutagen-
nym, a  także wysoką toksycznością. Monitorowanie pozostałości pestycydów 
w środowisku jest jednym z najważniejszych zadań współczesnej chemii ana-
litycznej [1]. 

Obecnie przy kontroli zanieczyszczeń środowiska coraz częściej wykorzy-
stywane są metody elektrochemiczne, które stanowią alternatywę dla szeroko 
stosowanych metod separacyjnych [1]. W  obecnych czasach poszukiwane są 
przyjazne dla środowiska materiały elektrodowe, zgodnie z ideą „zielonej che-
mii analitycznej”. Wskazanym jest, aby nowe materiały elektrodowe charakte-
ryzowały się m.in. szerokim zakresem potencjału, wysokim stosunkiem sygnału 
do szumu, stabilnością mechaniczną, a także wysoką wytrzymałością na pasy-
wację [2]. 

Równie ważnym aspektem, ze względu na powszechne stosowanie pesty-
cydów, jest badanie ich wpływu na właściwości korozyjne materiałów meta-
licznych. Pestycydy mogą bowiem wykazywać właściwości żrące, a elementami 
najbardziej narażonymi na ich korozyjne działanie są metalowe części narzędzi 
ogrodniczych i urządzeń rolniczych. Odporność na korozję ogólną i wżerową 
materiałów metalicznych można określić w warunkach laboratoryjnych stosując 
metody elektrochemiczne [3].

Celem badań było opracowanie woltamperometrycznych procedur ilościo-
wego oznaczania wybranych pestycydów na modyfikowanych i niemodyfikowa-
nych elektrodach stałych, a także zastosowanie tych procedur do analizy próbek 
rzeczywistych z dodatkiem analitu. Kolejnym aspektem niniejszych badań było 
zbadanie wpływu pestycydów na właściwości korozyjne stali nierdzewnej wyko-
rzystywanej do wytwarzania narzędzi rolniczych.

[1] J. Barek, A. G. Fogg, A. Muck, J. Zima, Crit. Rev. Anal. Chem., 31 (2001) 
291.

[2] K. Peckova, J. Musilova, J. Barek, Crit. Rev. Anal. Chem., 39 (2009) 148.
[3] Electrochemistry and Corrosion: Overview and Techniques, Application 

Note CORR–4, Princeton Applied Research, Oak Ridge, TN.
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Analiza równowagi i kinetyki adsorpcji w układach typu:  
porowaty adsorbent – roztwór związków organicznych

Anna Deryło-Marczewska, Adam W. Marczewski, Magdalena Błachnio, 
Małgorzata Sęczkowska
Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,  
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin 
annad@hektor.umcs.lublin.pl

Materiały porowate znajdują szerokie zastosowania jako sorbenty, nośniki sub-
stancji aktywnych, wypełnienia chromatograficzne, nośniki katalizatorów. Obok 
powszechnie używanych materiałów tradycyjnych, jak krzemionki, tlenki glinu, 
zeolity czy węgle aktywne (często wytwarzane z tanich surowców odpadowych), 
coraz szerzej stosowane są materiały porowate nowej generacji o uporządko-
wanej strukturze [1,2]. O użyciu porowatych materiałów w konkretnych przy-
padkach decydują ich właściwości strukturalne (wielkość powierzchni właści-
wej, objętość porów, kształt i rozmiary porów,) oraz powierzchniowe (charakter 
chemiczny, typ grup funkcyjnych, właściwości kwasowo-zasadowe, ładunek 
powierzchniowy). Efektywność sorpcyjną danego adsorbentu określają dwa 
czynniki: pojemność adsorpcyjna i  szybkość adsorpcji. Pierwszy z  tych para-
metrów można określić na podstawie równowagowych danych adsorpcji. Drugi 
czynnik - szybkość procesu adsorpcji wynikająca np. z  utrudnionej dyfuzji - 
może w wielu przypadkach eliminować część materiałów porowatych z kon-
kretnych zastosowań ze względu na specyficzne wymagania procesu technolo-
gicznego [3,4].

W pracy przeanalizowano procesy adsorpcji związków organicznych o zróż-
nicowanych właściwościach (związki o  charakterze aromatycznym, barwniki, 
herbicydy) z roztworów rozcieńczonych na różnego typu materiałach porowa-
tych. Przedyskutowano wpływ właściwości adsorbentów oraz adsorbatów na 
wielkość i szybkość adsorpcji.

[1] P. Schmidt-Winkel, W.W. Lukens, Jr., D. Zhao, P. Yang, B.F. Chmelka, 
G.D. Stucky, J. Am. Chem. Soc., 121(1) (1999) 254

[2] A. Brandt, M. Bülow, A. Derylo-Marczewska, J. Goworek, J. Schmeißer, 
W. Schöps, B. Unger, Adsorption, 13 (2007) 267

[3] D.D. Do, „Adsorption Analysis: Equilibria and Kinetics”, Imperial College 
Press, Singapore 1998

[4] A. Deryło-Marczewska, M. Błachnio, A.W. Marczewski, A. Świątkowski, 
B. Buczek, Chem. Eng. J., 308 (2017) 408

[5] A.W. Marczewski, J. Colloid Interface Sci., 361 (2011) 603
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Życie i działalność naukowa Marii Curie-Skłodowskiej

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

W roku 2017 przypada 150 rocznica urodzin Marii Curie-Skłodowskiej. Czas 
jej urodzin i młodości przypada na okres, kiedy praktycznie świat nie był przy-
jazny kobietom, nie tylko w życiu społeczno-politycznym, ale także możliwo-
ści ich edukacji i aspiracji zawodowych. Jej osiągnięcia naukowe w kontekście 
ówczesnej rzeczywistości należy uznać, więc za rzecz niezwykłą i wyjątkową. 
Maria Curie-Skłodowska, jako pierwsza kobieta w  historii została przyjęta 
w 1891 roku na Sorbonę na wydział przyrodniczy, gdzie w roku 1903 uzyskuje 
doktorat zatytułowany „Badanie ciał radioaktywnych”. Również, jako pierw-
sza kobieta otrzymała Nagrodę Nobla, zresztą podwójnie w 1903 roku z fizyki, 
a w 1911 z chemii. Do dziś pozostaje jedyną kobietą, a także jedynym uczo-
nym w historii uhonorowanym Nagrodą Nobla w dwóch różnych dziedzinach 
nauk przyrodniczych. W roku 1911 zostaje profesorem Sorbony. Osiągnięcie 
tak zaszczytnych wyróżnień i stanowisk stało się możliwe dzięki niesamowitej 
pracowitości i wyjątkowej zdolności, którą wyróżniała się Maria Curie-Skło-
dowska. Pracowitość i doskonała wiedza z chemii przyczyniły się niewątpliwie 
do odkrycia wspólnie z  mężem Piotrem Curie dwóch nowych pierwiastków 
promieniotwórczych radu i polonu. Zdając sobie sprawę z tego, jakie znaczenie 
może mieć rad w  medycynie angażuje się w  powstanie Instytutu Radowego 
w Paryżu – 1914 rok, a następnie w Warszawie w 1932 roku. Dla powstałego 
Instytutu w  Warszawie przekazała 1 gramową próbkę radu. Maria pracując 
w laboratorium wybitnego profesora fizyki Gabriela Lippmanna poznała swo-
jego przyszłego męża Piotra Curie. Ślub odbył się w lipcu 1895 roku. We wrze-
śniu 1897 roku urodziła się pierwsza córka Irena, w sierpniu 1903 roku narodziny 
drugiej córki, która zmarła zaraz po porodzie. 6 grudnia 1904 roku narodziny 
trzeciej córki Ewy. W wyniku kilkudziesięcioletniej pracy z pierwiastkami pro-
mieniotwórczymi Maria Curie-Skłodowska otrzymała znaczną dawkę promie-
niowania jonizującego. Stało się to powodem ostrej białaczki leukopenicznej 
z przebiegiem gwałtownym. Maria zmarła 4 lipca 1934 roku. Obecnie prochy 
Marii Curie-Skłodowskiej spoczywają w Panteonie w Paryżu.

SESJA MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ WyKŁADy
SESJA MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ



17

SESJA MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ WyKŁADy

Oznaczanie izotopów promieniotwórczych dawniej i dziś

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

Maria Curie-Skłodowska, która nazwała badane przez siebie zjawisko emi-
sji promieniowania przez niektóre pierwiastki „radioaktywnością” zbudowała 
wraz ze swoim mężem i jego bratem pierwsze urządzenie pomiarowe. Dzięki 
temu mogła w oparciu o pomiary promieniowania śledzić przemieszczanie się 
badanych izotopów w  trakcie wykonywanych operacji chemicznych. Umożli-
wiło to zatężenie i ostatecznie wydzielenie nowo odkrytych pierwiastków: radu 
i polonu. Czułość metody pomiarowej stosowanej przez M. Curie-Skłodowską 
nie ustępowała czułości stosowanej współcześnie aparatury. Dzisiaj naukowcy 
dysponują urządzeniami spektrometrycznymi, które pozwalają nie tylko na 
określenie ilości (aktywności promieniotwórczej) radioizotopu w próbce, ale też 
energii promieniowania alfa, beta i gamma. Pomiar energii pozwala na dokładne 
określenie rodzaju radioizotopu. 

Dziś istotne znaczenie ma możliwość oznaczania radionuklidów zawartych 
w środowisku (tak naturalnych, jak i sztucznych) w celu oceny aktualnego stanu 
zagrożenia radiologicznego, jak również zagrożenia potencjalnego, związanego 
z ewentualnymi wypadkami jądrowymi. Głównym problemem przy oznaczaniu 
radionuklidów jest ich rozproszenie i bardzo mała zawartość w próbkach środo-
wiskowych. Jednak obecność promieniowania, jak również bardzo duża czułość 
współczesnej aparatury pomiarowej pozwala na oznaczenie tych radionuklidów. 
Często wymagane jest jednak zatężenie, czy wydzielenie oznaczanego radionu-
klidu z próbki. W tym przypadku możemy, obok nowych metod wydzielania 
(z użyciem nowych odczynników, czy procedur) wciąż stosować metody opra-
cowane przez Marię Curie-Skłodowską.
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Metody radiochemiczne w analizie środowiska

Bogdan Skwarzec
Katedra Chemii i Radiochemii Środowiska, Wydział Chemii UG,  
ul. Wita Stwosza 63, 80-308 Gdańsk 
bogdan.skwarzec@ug.edu.pl

Metody radiochemiczne stosowane w  analizie środowiska przyrodniczego 
powinny uwzględnić aspekty: fizyczne (rodzaj i wartość emitowanego promie-
niowania, charakter widma energetycznego, czas połowicznego zaniku radio-
izotopu, koicydencja promieniowań), pomiarowe (wydajność detektora pro-
mieniowania α, β lub γ, samoabsorpcja promieniowania, próżnia w komorach 
pomiarowych, tło pomiarowe i  geochemiczne, niepewność pomiarowa) oraz 
chemiczne (procedury separacyjne pierwiastków promieniotwórczych, nośniki 
i wzorce wydajności radiochemicznej, ślepa próbka odczynnikowa).

W  analizie radiochemicznej stosowane są detektory zarówno: gazowe 
(komory jonizacyjne), liczniki proporcjonalne (pomiar cząstek α i  β-), licz-
niki Geigera-Müllera (pomiar cząstek β-), scyntylacyjne (ze scyntylatorami 
krystalicznymi, plastikowymi i  ciekłym) oraz półprzewodnikowe zbudowane 
z monokryształów krzemu (pomiar cząstek α i β) lub monokryształów germanu 
(pomiar promieniowania γ). 

W badaniach radiochemicznych środowiska wykorzystujemy: spektrometrię 
gamma (pomiar np. 40K, 60Co, 137Cs)), spektrometrię beta (pomiar np. 3H, 14C, 
63Ni, 90Sr, 210Pb, 241Pu), spektrometrię alfa (pomiar np. 210Po, 226Ra, 234U, 238U, 
232Th, 238Pu, 240Pu, 241Am)) oraz neutronową analizę aktywacyjną NAA (pomiar 
promieniowania γ, emitowanego przez radionuklidy powstające w wyniku akty-
wacji neutronowej).

Ponadto do pomiaru aktywności radionuklidów w  przyrodzie stosuje się 
również metody pośrednie (np. oznaczanie aktywności 210Pb, 241Pu).



19

SESJA MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ KOMUNIKATy

Oznaczanie śladowych ilości Tc-99 z wykorzystaniem różnicowej 
woltamperometrii pulsowej

Maciej Chotkowski, Andrzej Czerwiński
Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego,  
ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa

Przedmiotem badań było opracowanie sposobu pomiarów stężeń technetu 
w  próbkach wodnych. Ten sztuczny pierwiastek przedostaje się do środowi-
ska w wyniku działalności człowieka. Tc-99m o okresie półtrwania 6 godzin 
będący najpowszechniejszym radioizotopem wykorzystywanym w diagnostyce 
medycznej przechodzi w Tc-99 o okresie półtrwania 211 000 lat. Ze względu na 
swoje właściwości chemiczne jest on szczególnie mobilny w środowisku aero-
bowym.

Na podstawie badań ustalono, że wieloetapowy proces elektroredukcji jonów 
technecjanowych(VII) prowadzący do otrzymania TcO2 przebiega przez nie-
trwałe w środowisku słabo kwasowym formy tlenkowe Tc(V). Znaczące zwięk-
szenie kwasowości roztworu, powyżej 6M H2SO4, umożliwia stabilizację Tc(V) 
oraz separację piku elektroredukcji układu Tc(VII)/Tc(V) od Tc(V)/Tc(IV). 
Zaletą wykorzystywanie roztworów o  bardzo wysokiej kwasowości jest także 
rozróżnienie prądów pochodzących od omawianego układu od sygnałów zwią-
zanych z elektroredukcją zanieczyszczeń w postaci np. Fe3+, NO3-. Wykorzy-
stując różnicową woltamperometrię pulsową możliwe okazało się oznaczanie 
stężeń technetu na poziomie 10-7 mol/dm3.
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Radionuklidy w żywności

D. I. Strumińska-Parulska, B. Skwarzec
Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii, Katedra Chemii i Radiochemii Środowiska, 
Wita Stwosza 63, 80-308 Gdańsk

Powietrze atmosferyczne oraz żywność to najważniejsze drogi przedostawa-
nia się pierwiastków chemicznych, w  tym także radionuklidów naturalnych 
i sztucznych, do organizmu człowieka. Intensywność pobierania radioizotopów 
zależy przede wszystkim od miejsca zamieszkania, rozmiaru lokalnego skażenia 
radiochemicznego, zwyczajów żywieniowych i pochodzenia żywności. Spośród 
radionuklidów naturalnych zawartych w powietrzu atmosferycznym największe 
znaczenie ma 222Rn, który jest emitowany głównie z podłoża oraz materiałów 
budowlanych, a w przypadku mieszkańców Polski stanowi najbardziej istotny 
składnik otrzymywanej dawki radiacyjnej (około 40%, tj. 1,2 mSv). 

Do tej pory w oszacowaniach rocznych dawek skutecznych otrzymywanych 
przez mieszkańców Polski brano pod uwagę jedynie podstawowe produkty spo-
żywcze. Przeprowadzone badania wykazały, iż znaczny udział w dawce radia-
cyjnej mogą mieć także artykuły spożywcze uważane dotychczas za nieistotne, 
jak suplementy diety bądź grzyby. Ponadto typ rolnictwa i sposób uprawy rośłin 
mogą mieć również wpływ na zawartość radionuklidów w pożywieniu. Spo-
śród naturalnie występujących radionuklidów szczególne znaczenie w  przy-
padku pobrania wraz z pożywieniem i narażenia wewnętrznego ma stosunkowo 
krótko życiowy i łatwo nagromadzany 210Po oraz jego prekursor 210Pb. 

Autorzy pragną podziękować Ministerstwu Nauki i  Szkolnictwa Wyższego za wsparcie 
finansowe tej pracy poprzez dotację DS-530-8630-D646-16.
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Monowarstwy nanocząstek na powierzchniach stałych:  
mechanizm tworzenia, stabilność, zastosowania

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

Omówiono mechanizmy tworzenia monowarstw nanocząstek na powierzch-
niach granicznych w  procesach samoorganizacji kontrolowanych dyfuzją lub 
konwekcją. Uwagę skupiono głównie na nanocząstkach srebra i złota, mających 
szeroki zakres zastosowań w biologii, medycynie, analizie chemicznej, katalizie 
oraz w  przemyśle elektronicznym, farmaceutycznym, kosmetycznym, itp. 
Przedstawiono wyniki pomiarów ilustrujące wpływ rozmiarów cząstek, siły 
jonowej, pH temperatury oraz intensywności przepływu na mechanizmy i kine-
tykę immobilizacji cząstek na płaskich i kulistych powierzchniach międzyfazo-
wych. Omówiono również obszernie kinetykę desorpcji cząstek oraz stabilność 
monowarstw w  różnych warunkach fizykochemicznych. Wyniki uzyskane 
w pomiarach ex situ AFM/SEM porównano z wynikami uzyskanymi w warun-
kach in situ przy pomocy metody mikrowagi kwarcowej (QCM-D) i metod 
elektrokinetycznych, głównie metody potencjału przepływu (Rys.1). Wyniki te 
interpretowano ilościowo przy pomocy hybrydowego modelu teoretycznego 
uwzględniającego sprzężenie transportu cząstek we wnętrzu z  transportem 
przez warstewkę adsorpcyjną opisywanym modelem randomalnej, sekwencyjnej 
adsorpcji. Wykazano, że energia wiązania nanocząstek z powierzchniami gra-
nicznymi, w przeciwieństwie do tego co zakładano dotychczas, jest determino-
wana oddziaływaniami między parami jonowymi. Koncepcja ta umożliwiła ilo-
ściową interpretację zależności energii wiązania od wielkości cząstek, siły 
jonowej, pH oraz temperatury. Omówione wyniki wskazują, że kinetyka uwal-
niania nanocząstek może być regulowana w  szerokim zakresie przez zmianę 
tych parametrów fizykochemicznych, co ma duże znaczenie praktyczne. Wyka-
zano również, że ze względy na nieznaczną hydratację dynamiczną monowarstw 
nanocząstek metali szlachetnych wyznaczoną w pomiarach QCM-D, układy te 
mogą być z powodzeniem zastosowane do kalibracji wyników pomiarów dla 
makrojonów i białek, co pozwala na ilościowe określenia ich kinetyki adsorpcji.

Rys.1. Tworzenie monowarsty nanocząstek 
srebra na powierzchni miki modyfikowanej 
monowarstwą PAH. Punkty oznaczają dane 
doświadczalne uzyskane in situ przy pomocy 
metody potencjału przepływu (rozmiar czą-
stek 29 nm, I = 10-2 M, pH 5.8, T = 298K). 
Linie ciągłe oznaczają wyniki teoretyczne 
obliczone na podstawie ogólnego modelu 
elektrokinetycznego. Fotografia przedstawia 
monowarstwę nanocząstek Ag (AFM w fazie 
ciekłej). 

ADSORPCJA

ADSORPCJA WyKŁADy



23

ADSORPCJA WyKŁADy

Sorpcja jonów kobaltu(II) z roztworów wodnych  
na jonitach różnego typu

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

Metale ciężkie ze względu na swoją toksyczność, właściwości mutagenne oraz 
brak zdolności do biodegradacji oraz zdolność do akumulacji stały się jednym 
z poważniejszych problemów ekologicznych i środowiskowych obecnego wieku 
stanowiąc poważne zagrożenie dla życia i zdrowia organizmów żywnych, w tym 
także i  człowieka. W  związku z  tym opracowywanie nowych metod oczysz-
czania środowiska z metali ciężkich stało się koniecznością. Wśród nich znane 
są zarówno metody in situ – stosowane na miejscu wystąpienia skażenia oraz 
ex situ – wymagające wydobycia skażonego medium i przewiezienia lub prze-
pompowania do oczyszczalni. W większości przypadków oparte są one na trwa-
łym wiązaniu metali ciężkich przez sorbenty stałe wprowadzane do środowiska, 
filtracji wytrąconych zanieczyszczeń, wymianie jonowej, ekstrakcji, elektrofore-
zie, oczyszczaniu z wykorzystaniem membran itp. [1-3].

Celem pracy było porównanie skuteczności usuwania jonów kobaltu(II) 
z  roztworów wodnych metodą statyczną z  wykorzystaniem jonitów różnego 
typu.  Przedstawiono wpływ wybranych parametrów na proces sorpcji jonów 
Co(II) m.in. wpływ czasu kontaktu faz oraz stężenia kwasu chlorowodorowego 
na w/w proces. Ponadto zbadano kinetykę procesu sorpcji oraz wykonano bada-
nia równowagowe. Po wytypowaniu najskuteczniejszego adsorbentu dodatkowe 
badania przeprowadzono także techniką kolumnową określając zdolność jono-
wymienną tego adsorbentu. 

Wykazano związek pomiędzy skutecznością usuwania jonów kobaltu, 
a  rodzajem zastosowanego adsorbentu. Najniższą pojemność sorpcyjną uzy-
skano dla adsorbentu pozbawionego grup funkcyjnych (3,2–4,6 mg/g). Kinetykę 
procesu sorpcji dla najefektywniejszego adsorbentu można opisać równaniem 
pseudo-drugiego rzędu, natomiast izotermę adsorpcji modelem Freundlicha. 
Desorpcja jonów kobaltu nie jest ilościowa, jednakże nie obserwuje się redukcji 
pojemności adsorbentu po 3 cyklach sorpcja-desorpcja.

[1] A. Greinert, Kobalt w środowisku przyrodniczym i antropogenicznym, 
Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2011.

[2] M.A. Barakat, Arab. J. Chem., 4 (2011) 361.
[3] F. Fu, Q. Wang, J. Environ. Manag., 92 (2011) 407.
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Równania i modele kinetyki adsorpcji związków organicznych 
w praktyce

Adam W. Marczewski, Anna Deryło-Marczewska, Małgorzata Sęczkowska, 
Magdalena Błachnio, Agnieszka Chrzanowska
Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,  
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin, 
Adam.Marczewski@umcs.lublin.pl

Adsorpcja związków organicznych z roztworów na rzeczywistych ciałach sta-
łych jest bardzo skomplikowanym procesem. Zwłaszcza opis kinetyki adsorp-
cji wymaga uproszczenia założeń w calu osiągnięcia praktycznej stosowalności 
modeli i równań teoretycznych. Najczęściej stosowane modele (w sensie modelu 
fizykochemicznego a nie jedynie matematycznego) jak model Langmuira [1-4] 
czy model dyfuzji wewnątrzziarnowej (IDM) [5-7] w praktyce wykazują nie-
zgodność wyznaczonych parametrów z założeniami (np. z parametrami izotermy 
równowagowej, czy faktyczną zmianą stężenia w eksperymencie). Powoduje to, 
że można je wówczas traktować jako równania o charakterze semi-empirycz-
nym [3,6,7]. W praktyce stosuje się szereg równań empirycznych, semi-em-
pirycznych [7,8,9] lub uproszczonych modeli [3,6,7-10] w celu uzyskania 
dobrego opisu matematycznego otrzymanych krzywych kinetycznych. Należy 
jednak zwrócić uwagę na częstą praktykę określania prostych równań kinetyki 
I i II rzędu (modeli matematycznych) - jako fizykochemicznych modeli zjawi-
ska, podczas gdy taki model nie jest przez autorów rozważany, a niektóre proste 
równania mogą opisywać różne zjawiska (wyznaczane parametry dopasowania 
mają charakter parametrów złożonych). W przypadku stosowania takich rów-
nań zgodność z danymi często wynika z uproszczenia opisu, błędów lub nad-
miernego uproszczenia analizy danych (zwłaszcza dopasowanie do linii prostej, 
np. tzw. kinetyki pseudo-II rzędu) [3,8,9].

[1] I. Langmuir, Phys. Rev. 8 (1916) 149; J. Am. Chem. Soc. 40 (1918) 1361
[2] A.W. Marczewski, Langmuir 26 (2010) 15229.
[3] A.W. Marczewski, A.Derylo-Marczewska, A. Slota, Adsorption, 19 (2013) 

391.
[4] A.W. Marczewski, J. Colloid Interface Sci. 361 (2011) 603.
[5] J. Crank, Mathematics of diffusion, Clarendon Press, Oxford 1975.
[6] G. McKay, M. El Geundi, M.M. Nassar, Process Safety Environ. Prot. 74 

(1996) 277
[7] A. Deryło-Marczewska, M. Błachnio, A.W. Marczewski, A. Świątkowski, 

B. Buczek, Chem. Eng. J., 308 (2017) 408
[8] A.W. Marczewski, Appl. Surf. Sci. 256 (2010) 5145
[9] A.W. Marczewski, Appl. Surf. Sci. 253 (2007) 5818; Pol. J. Chem. 82 

(2008) 271
[10] M. Haerifar, S. Azizian, J. Phys. Chem. C 116 (2012) 13111
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Porównanie zdolności sorpcyjnych sorbentów mineralnych 
względem anionowych form pierwiastków

Tomasz Bajda
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie; Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony 
Środowiska, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków 
bajda@agh.edu.pl 

W środowisku wodnym pierwiastki chemiczne występują w formie kationowej 
i anionowej, przy czym mogą to być formy rozpuszczalne, jak i nierozpusz-
czalne. Najbardziej niebezpieczne dla środowiska oraz zdrowia i życia człowieka 
są mobilne formy pierwiastków występujące w postaci rozpuszczalnej. Wśród 
nich występują pierwiastki silnie toksyczne, jak chrom, arsen, selen, molibden, 
wanad, wolfram, czy mniej toksyczne aniony, jak azotany, siarczany, czy fosfo-
rany. Celem zrealizowanych badań było porównanie zdolności sorpcyjnych dar-
niowych rud żelaza oraz naturalnych i syntetycznych minerałów z grupy zeoli-
tów i minerałów ilastych względem anionowych form wybranych pierwiastków.

Eksperymenty sorpcyjne wykonywano w warunkach statycznych reagując 
zawiesinę sorbentów z Cr(VI), As(V), V(V), Mo(VI), W(VI), N(V), S(VI), 
P(V). Analizowano wpływ pH i stężenie sorbatu na wielkość jego sorpcji. Sor-
bent po reakcji analizowany z zastosowaniem metod spektroskopowych, ter-
micznych i dyfrakcyjnych. Jako sorbenty zastosowano darniowe rudy żelaza, 
zeolity naturalne (klinoptilolit), zeolity syntetyczne (Na-P1), minerały ilaste 
(kaolinit, smektyt, wermikulit, atapulgit) oraz zeolity i minerały ilaste zmodyfi-
kowane przy użyciu długołańcuchowych związków organicznych z grupy amin 
czwartorzędowych.

Największe powinowactwo względem anionowych form pierwiastków wyka-
zują minerały ilaste z grupy smektytów, zmodyfikowane organicznymi związ-
kami powierzchniowo czynnymi, typu HDTMA. Porównywalnymi, ale nieco 
gorszymi właściwościami sorpcyjnymi charakteryzują się darniowe rudy żelaza, 
względnie słabszymi organo-zeolity i inne, poza smektytem, modyfikowane 
minerały ilaste. Naturalne minerały krzemianowe nie sorbują istotnych ilości 
anionów. Głównym mechanizmem sorpcji anionów na sorbentach modyfiko-
wanych jest reakcja wymiany jonowej i wytrącania się soli nieorganiczno-orga-
nicznych na powierzchni sorbentów. W sorbentach żelazistych tworzą się kom-
pleksy pomiędzy żelazem a unieruchamianym anionem. Nie modyfikowane 
krzemiany wykazują selektywność w wiązaniu anionów.

Praca była finansowana w ramach umowy statutowej AGH, nr 11.11.140.319.   
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Właściwości sorpcyjne modyfikowanych materiałów SBA-15 
względem jonów Pt(IV)

Rafał Olchowski, Joanna Dobrzyńska, Marzena Dąbrowska, Magda Sigda, 
Ryszard Dobrowolski
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii,  
Zakład Chemii Analitycznej i Analizy Instrumentalnej,  
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin

Heksagonalnie uporządkowana mezoporowata krzemionka SBA-15 odznacza 
się wysoką odpornością mechaniczną i hydrotermiczną (co jest związane z gru-
bymi ścianami porów: 3-7 nm), dużą powierzchnią właściwą (do 1000 m2/g), 
rozmiarami porów rzędu 5-30 nm, a także obecnością mikroporów łączących 
sąsiadujące mezopory i tworzących tak zwaną „koronę mikroporowatą”. Synteza 
materiału SBA-15 jest oparta o proces polikondensacji metodą zol-żel prekur-
sora krzemionki TEOS (tetraetoksysilan), połączony z odwzorowaniem struk-
tury na ciekłokrystalicznej mezofazie (Pluronic 123 rozpuszczony w  wodnym 
roztworze HCl) i posyntezowym usunięciem szablonu w wyniku kalcynacji lub 
ekstrakcji. Dobierając odpowiednie warunki syntezy możliwe jest uzyskanie 
SBA-15 o określonym rozkładzie rozmiaru porów. Materiał SBA-15 posiada 
powierzchnię, którą można w prosty sposób poddać różnym modyfikacjom, co 
znacząco wpływa na właściwości sorpcyjne tego materiału [1,2]. 

Platyna i jej związki dostają się do środowiska naturalnego zarówno z rud, jak 
i ze źródeł antropogenicznych (ścieki szpitalne, spaliny samochodowe, przemysł 
elektryczny i elektroniczny, jubilerstwo). Pt w środowisku tworzy biodostępne 
formy, które mogą być pobierane przez organizmy żywe. Różne formy związ-
ków platyny przedostają się do organizmów żywych drogą pokarmową i odde-
chową. Ten pierwiastek akumuluje się przede wszystkim w nerkach, wątrobie 
i włosach. Chlorkowe kompleksy platyny są silnymi alergenami, wywołującymi 
astmę, zapalenie spojówek i  skóry. Należy wspomnieć, że nieorganiczne sole 
Pt(IV) są bardziej toksyczne niż sole Pt(II). Ze względu na wzrost zawarto-
ści Pt i jej związków w otoczeniu człowieka, ich dobrą biodostępność, a także 
działanie alergizujące i toksyczne koniecznością staje się monitoring zawartości 
platyny i jej związków w próbkach środowiskowych [3].

W pracy przedstawiono schemat syntezy oraz właściwości sorpcyjne mate-
riałów SBA-15, których powierzchnia została zmodyfikowana trzema różnymi 
grupami funkcyjnymi zawierającymi atomy siarki, względem jonów Pt(IV).

[1] J. Ryczkowski, Adsorbenty i katalizatory. Wybrane technologie 
a środowisko. wyd. Internetowa Promocja Nauki, Rzeszów 2014

[2] A. Taguchi, F. Schüth, Ordered mesoporous materials in catalysis. 
Microporous and Mesoporous Materials, 2005, 77: 1-45

[3] B. Godlewska-Żyłkiewicz (red.), K. Pyrzyńska (red.), Platynowce. Zasto-
sowanie i metody oznaczania., Wydawnictwo Malamut, Warszawa 2012
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Eksperymentalne i matematyczne wyznaczanie efektywności 
solubilizacji w roztworach biosurfaktantów

Ilona E. Kłosowska-Chomiczewska, Adrianna Kotewicz, Christian Jungnickel
Katedra Technologii Koloidów i Lipidów, Wydział Chemiczny,  
Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Polska

Solubilizacja jest jedną z  ważniejszych właściwości surfaktantów. Polega ona 
na zwiększaniu rozpuszczalności związków nierozpuszczalnych i  trudnoroz-
puszczalnych przez wbudowanie w  micele surfaktantu. Mechanizm ten jest 
wykorzystywany w detergentach, remediacji gruntów, wydobyciu ropy naftowej 
czy w systemach podawania leków [1]. Możliwość kontrolowania solubilizacji 
mogłaby korzystnie wpłynąć na efektywność tych procesów.

Podjęto się zbadania wpływu czystości związku powierzchniowo czynnego 
i pH roztworu na zdolności solubilizacyjne biosurfaktantów (BS) – przyjaznej 
środowisku alternatywie dla surfaktantów syntetycznych [2]. Do badań użyto 
ramnolipidów oczyszczonych (RL), częściowo oczyszczonych (biokompleks 
RL) i modelowej mieszaniny częściowo oczyszczonej. Jako solubilizatów o róż-
nej hydrofobowości użyto dodekanu i  oleju rzepakowego. Zaobserwowano, 
że pH roztworu i hydrofobowość solubilizatu miały większy wpływ na efektyw-
ność solubilizacji niż czystość biosurfaktantu. Na podstawie porównania wyni-
ków eksperymentalnych z danymi literaturowymi opracowano matematyczny 
model do obliczania efektywności solubilizacji w roztworach biosurfaktantów. 
W modelu wykorzystano algorytm ewolucyjny Eureqa® i zastosowano CMC, 
czystość biosurfaktantu, pH roztworu oraz objętość molową i hydrofobowość 
solubilizatu jako deskryptory procesu solubilizacji. Czystość biosurfaktantów 
opisano numerycznie na podstawie opracowanej wcześniej skali czystości [3]. 

[1] C. N. Mulligan, Environmental Pollution, 133 (2005) 183
[2] I. E. Kłosowska-Chomiczewska, K. Mędrzycka, E. Karpenko, in: Research 

and application of new technologies in wastewater treatment and 
municipal solid waste disposal in Ukraine, Sweden and Poland, E. Plaza, 
E. Levlin (ed), vol. 17, TRITA-LWR.REPORT, Sweden, Stockholm 
2011, p. 141

[3] I. E. Kłosowska-Chomiczewska, K. Mędrzycka, E. Hallmann,  
E. Karpenko, T. Pokynbroda, A. Macierzanka, C. Jungnickel, Journal of 
Colloid and Interface Science, 488 (2017), p. 10

Właściwości sorpcyjne modyfikowanych materiałów SBA-15 
względem jonów Pt(IV)

Rafał Olchowski, Joanna Dobrzyńska, Marzena Dąbrowska, Magda Sigda, 
Ryszard Dobrowolski
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii,  
Zakład Chemii Analitycznej i Analizy Instrumentalnej,  
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin

Heksagonalnie uporządkowana mezoporowata krzemionka SBA-15 odznacza 
się wysoką odpornością mechaniczną i hydrotermiczną (co jest związane z gru-
bymi ścianami porów: 3-7 nm), dużą powierzchnią właściwą (do 1000 m2/g), 
rozmiarami porów rzędu 5-30 nm, a także obecnością mikroporów łączących 
sąsiadujące mezopory i tworzących tak zwaną „koronę mikroporowatą”. Synteza 
materiału SBA-15 jest oparta o proces polikondensacji metodą zol-żel prekur-
sora krzemionki TEOS (tetraetoksysilan), połączony z odwzorowaniem struk-
tury na ciekłokrystalicznej mezofazie (Pluronic 123 rozpuszczony w  wodnym 
roztworze HCl) i posyntezowym usunięciem szablonu w wyniku kalcynacji lub 
ekstrakcji. Dobierając odpowiednie warunki syntezy możliwe jest uzyskanie 
SBA-15 o określonym rozkładzie rozmiaru porów. Materiał SBA-15 posiada 
powierzchnię, którą można w prosty sposób poddać różnym modyfikacjom, co 
znacząco wpływa na właściwości sorpcyjne tego materiału [1,2]. 

Platyna i jej związki dostają się do środowiska naturalnego zarówno z rud, jak 
i ze źródeł antropogenicznych (ścieki szpitalne, spaliny samochodowe, przemysł 
elektryczny i elektroniczny, jubilerstwo). Pt w środowisku tworzy biodostępne 
formy, które mogą być pobierane przez organizmy żywe. Różne formy związ-
ków platyny przedostają się do organizmów żywych drogą pokarmową i odde-
chową. Ten pierwiastek akumuluje się przede wszystkim w nerkach, wątrobie 
i włosach. Chlorkowe kompleksy platyny są silnymi alergenami, wywołującymi 
astmę, zapalenie spojówek i  skóry. Należy wspomnieć, że nieorganiczne sole 
Pt(IV) są bardziej toksyczne niż sole Pt(II). Ze względu na wzrost zawarto-
ści Pt i jej związków w otoczeniu człowieka, ich dobrą biodostępność, a także 
działanie alergizujące i toksyczne koniecznością staje się monitoring zawartości 
platyny i jej związków w próbkach środowiskowych [3].

W pracy przedstawiono schemat syntezy oraz właściwości sorpcyjne mate-
riałów SBA-15, których powierzchnia została zmodyfikowana trzema różnymi 
grupami funkcyjnymi zawierającymi atomy siarki, względem jonów Pt(IV).

[1] J. Ryczkowski, Adsorbenty i katalizatory. Wybrane technologie 
a środowisko. wyd. Internetowa Promocja Nauki, Rzeszów 2014

[2] A. Taguchi, F. Schüth, Ordered mesoporous materials in catalysis. 
Microporous and Mesoporous Materials, 2005, 77: 1-45

[3] B. Godlewska-Żyłkiewicz (red.), K. Pyrzyńska (red.), Platynowce. Zasto-
sowanie i metody oznaczania., Wydawnictwo Malamut, Warszawa 2012
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Badanie mechanizmu desorpcji nanocząstek metalicznych 
z krawędzi nanorurek węglowych przy użyciu modelowania 
molekularnego

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

Nanorurki węglowe (CNT) są badane jako składnik układów dostarczania 
leków ze względu na ich budowę i właściwości. Wiele różnych leków może być 
przyłącznych do ścian bocznych CNT lub „uwięzionych” w ich wnętrzu. Inkor-
poracja leków we wnętrzu CNT pozwala na transportowanie większych ilo-
ści leków oraz nie narusza ich struktury chemicznej. Często molekuły leku np. 
cisplatyny, zostają zamknięte we wnętrzu CNT przez metaliczne nanocząstki, 
np. złota (GNP), mogące otworzyć wnętrze po działaniu pewnych bodźców 
chemicznych lub fizycznych. 

Jedną z możliwości jest, badane w tej pracy, zastosowanie łączników zawie-
rających wiązanie hydrazonowe pomiędzy CNT a GNP, które ulega hydrolizie 
w kwaśnym pH [1]. Układ taki może być wykorzystany do dostarczania leków 
do komórek nowotworowych, gdzie pH jest obniżone dzięki zjawisku hipoksji.

Przeprowadzone badania wykazały że po hydrolizie wiązań hydrazono-
wych GNP nadal pozostały zaadsorbowane przy krawędziach CNT, głównie 
ze  względu na bardzo silne oddziaływania dyspersyjne obecne w układzie. Jed-
nakże, wpływ takich czynników jak obecność cząsteczek cisplatyny we wnę-
trzu CNT, czy oddziaływania międzycząsteczkowe pomiędzy dwoma nośni-
kami znacznie obniżają bariery energetyczne towarzyszące odrywaniu się GNP 
od czół nanorurek, co prowadzi do spontanicznego uwalniania cząsteczek leku. 
Innym aspektem mającym wpływ na desorpcję GNP jest, również rozważana 
w tej pracy, regulacja oddziaływań dyspersyjnych za pomocą doboru optymal-
nych rozmiarów nanopojemnika.

[1] J. Kalia, R. T. Raines, Angew. Chem. Int. Ed Engl, 47 (2008) 7523–7526

Praca została sfinansowana ze środków grantu NCN nr DEC-2012/07/E/ST4/00763.
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Teoretyczne badania adsorpcji doksorubicyny i wybranych 
cząsteczek barwników na powierzchni jednościennych nanorurek 
węglowych

Paweł Wolski, Tomasz Pańczyk
Instytuk Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej 
Akademii Nauk

Prezentowana praca dotyczy teoretycznych badań nad wykorzystaniem nano-
rurek węglowych oraz wyselekcjonowanych cząsteczek barwników tj. czerwieni 
neutralnej (NR), oraz p-fenylenodiaminy, (PPD) do kontrolowanego uwalnia-
nia doksorubicyny (DOX) w  odpowiedzi na zmianę pH środowiska. Intere-
sujące wyniki zaobserwowano dla układów w  których cząsteczki NR i  PPD 
zastosowano jako steryczne blokery dla DOX zamkniętej we wnętrzu nanorurki 
(30,0). W pH neutralnym barwniki w skutek oddziaływań wzajemnych, z DOX 
oraz z  nanorurką pozostają wewnątrz nanorurki blokując dostęp molekułom 
doksorubicyny do ujścia CNT. Po obniżeniu pH w wyniku pojawienia się repul-
sywnych oddziaływań elektrostatycznych pomiędzy sprotonowanymi formami 
barwników dochodzi do ich spontanicznej ucieczki z nanorurki, umożliwiając 
tym samym uwalnianie DOX. Bliższa analiza stanu zamkniętego nanonośnika 
wykazała jednak, iż jedynie układ z NR charakteryzuje się wystarczającą stabil-
nością w pH neutralnym. 

Modyfikacja nanorurki łańcuchami glikolu polietylenowego zakończonego 
cząsteczkami kwasu foliowego dostarcza jeszcze bardziej obiecujących wyników. 
Mianowicie, udało się uzyskać całkowicie hydrofilowy układ w którym DOX 
jest zupełnie zablokowana we wnętrzu nanorurki w pH neutralnym, a obecność 
cząsteczek PPD lub NR jest konieczna do jej uwolnienia w pH kwaśnym.

Praca powstała w wyniku realizacji projektu badawczego o nr 2012/07/e/ST4/00763 finan-
sowanego ze środków Narodowego Centrum Nauk.
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Adhezja komórek bakteryjnych w czasie biodegradacji 
węglowodorów aromatycznych 

Wojciech Smułek, Agata Zdarta, Ewa Kaczorek
Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, 
Politechnika Poznańska, ul. Berdychowo 4, 60-965 Poznań 
wojciech.smulek@doctorate.put.poznan.pl 

Jednym z  kluczowych parametrów wpływających na szybkość biodegradacji 
węglowodorów aromatycznych jest biodostępność tych związków dla biodegra-
dujących je mikroorganizmów. Istotną rolę pełni tu adhezja komórek bakteryj-
nych do związków o charakterze hydrofobowym. Zrealizowane badania miały 
na celu wskazanie różnic we właściwościach powierzchniowych komórek szcze-
pów bakteryjnych zdolnych do biodegradacji związków chloroaromatycznych 
oraz alkiloaromatycznych.

 W badaniach wykorzystano szczepy bakteryjne wyizolowane z  różnorod-
nych próbek gleb. Zmiany we właściwościach powierzchniowych komórek 
określono na podstawie pomiarów potencjału elektrokinetycznego oraz mikro-
biologicznej adhezji komórek do węglowodorów. Badano również modyfikacje 
przepuszczalności błony komórkowej testowanych szczepów. 

Wśród badanych szczepów zaobserwowano zróżnicowaną odpowiedź komó-
rek na obecność związków aromatycznych. Wzrost adhezji komórek do węglo-
wodorów był szczególnie widoczny w przypadku szczepu z gatunku Raoultella 
planticola. Równocześnie zachodził wzrost potencjału elektrokinetycznego na 
powierzchni komórek. Podobne zmiany, choć nie tak znaczące, były obserwo-
wane także w hodowlach innych szczepów bakteryjnych, gdzie jedynym źró-
dłem węgla był chlorotoluen.

 Analiza wyników potwierdziła modyfikację warstw powierzchniowych 
komórek w obecności węglowodorów aromatycznych. Modyfikacje te skutkują 
m. in. zmianami w  adhezji komórek do związków hydrofobowych. Zebrane 
informacje pozwalają na lepsze zrozumienie oddziaływań między komórkami 
bakteryjnymi a biodegradowanymi przez nie węglowodorami.

Badania zostały sfinansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych  
na podstawie decyzji numer DEC-2015/19/N/NZ9/02423.



31

ADSORPCJA KOMUNIKATy

Samoorganizacja w warstwach zaadsorbowanych:  
teoria i eksperyment

Paweł Szabelski1, Damian Nieckarz2, Wojciech Rżysko3
 1Zakład Chemii Teoretycznej, Wydział Chemii,  
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

 2Laboratorium Chemii Supramolekularnej, Uniwersytet Warszawski
 3Zakład Modelowania Procesów Fizykochemicznych,  
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Symulacje komputerowe są użytecznym narzędziem teoretycznym pozwalają-
cym na przewidywanie zjawisk kolektywnych zachodzących w układach wielu 
cząsteczek, w tym cząsteczek zaadsorbowanych na powierzchniach krystalicz-
nych. Tematem prezentacji będzie zastosowanie siatkowej wersji metody Monte 
Carlo do opisu samoorganizacji cząsteczek funkcjonalnych w warstwach zaad-
sorbowanych. Omawiane zagadnienia dotyczyć będą wpływu kształtu, rozmiaru 
i  rozmieszczenia centrów oddziaływań w  cząsteczce-budulcu na morfologię 
powstających struktur powierzchniowych. Przedstawione wyniki teoretyczne 
porównane zostaną z wybranymi rezultatami eksperymentalnymi uzyskanymi 
za pomocą obrazowania STM. 

[1] P. Szabelski, W. Rżysko, D. Nieckarz, J. Phys. Chem C, 120 (2016) 13139
[2] W. Rżysko, D. Nieckarz, P. Szabelski, J. Phys. Chem C, 121 (2017) 410

Badania sfinansowane z projektu NCN nr 2015/17/B/ST4/03616.
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Zastosowanie porozymetrii pozytonowej do monitorowania in situ 
procesów zachodzących w mezoporach

Radosław Zaleski1, Agnieszka Kierys2, Jacek Goworek2
 1Instytut Fizyki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,  
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 1, 20-031 Lublin

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

Porozymetria pozytonowa oparta jest na pomiarach średniego czasu życia orto
-pozytu [1]. Zaletą tej techniki jest możliwość wykonywania pomiarów w nie-
mal każdych warunkach, np. w różnych temperaturach [2], ciśnieniach [3] oraz 
w  obecności różnych gazów [4]. Dzięki temu porozymetria pozytonowa jest 
metodą odpowiednią do badania in situ różnorodnych procesów zachodzących 
wewnątrz porów, takich jak adsorpcja lub przemiany fazowe. Metoda ta pozwala 
na równoczesne badanie porów o  rozmiarach z  bardzo szerokiego zakresu 
(mezo-, mikroporów), jak również przemian fazowych substancji wypełniającej 
pory oraz samej matrycy porowatej. Interesująca jest możliwość monitorowania 
zmian zachodzących w bardzo długiej skali czasowej (dni, a nawet tygodni).

Tego typu badania zostały przeprowadzone dla różnych systemów dwufa-
zowych:

 • krzemionka-woda,
 • krzemionka-alkan,
 • polimer-alkan,
 • polimer-prekursor krzemionki.

Celem niniejszej pracy jest omówienie czynników istotnych dla prawidło-
wego przeprowadzenia doświadczeń z wykorzystaniem porozymetrii pozyto-
nowej oraz właściwej interpretacji otrzymanych wyników.

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

Mesoporous Mater. 237 (2017) 210-221.
[3] R. Zaleski, M. Maciejewska, M. Puzio, J. Phys. Chem. C. 119 (2015) 

11636-11645.
[4] R. Zaleski, W. Dolecki, A. Kierys, J. Goworek, Microporous Mesoporous 

Mater. 154 (2012) 142-147.
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Analiza właściwości strukturalnych i powierzchniowych 
biokompozytu białko/mezoporowaty nośnik

Agnieszka Chrzanowska, Anna Deryło-Marczewska, Małgorzata Sęczkowska
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Chemii,  
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin 
agnieszka.chrzanowska@poczta.umcs.lublin.pl

Interakcja białka z  powierzchnią materiałów stałych jest skomplikowanym, 
a zarazem ciekawym zjawiskiem w kontekście badań podstawowych nad bio-
kompozytami, jak również w obszarze nano-biotechnologii i inżynierii mate-
riałowej oraz badań nad nośnikami biomedycznymi (implanty, biosensory, nano
-urządzenia terapeutyczne, nośniki leków) [1,2]. Właściwości fizykochemiczne, 
strukturalne i  morfologiczne adsorbentu (mikro- nanostruktura, porowatość, 
geometria, morfologia, topografia, tekstura) odgrywają istotną rolę w procesie 
adsorpcji (szybkość, efektywność i selektywność adsorpcji) biocząsteczki adsor-
batu na jego powierzchni oraz interakcji białko-powierzchnia nośnika (adhezja, 
stabilne oddziaływania adsorbent/adsorbat) [3]. Mezoporowate materiały 
krzemionkowe o  unikalnych właściwościach fizykochemicznych i  adsorpcyj-
nych (duża powierzchnia właściwa, objętość i rozmiar porów, duża pojemność 
adsorpcyjna) oraz szerokie możliwości projektowania ich struktury porowatej 
i morfologii (tekstury, chropowatości) powierzchni na etapie syntezy sprawiają, 
że spełniają one wymagania stawiane materiałom służącym, jako nośniki sub-
stancji aktywnych biologicznie.

W  pracy przedstawiono wyniki badań procesu adsorpcji lizozymu (LYS) 
na serii mezoporowatych materiałów krzemionkowych typu piana mezoko-
mórkowa (MCF) o zróżnicowanych wielkościach porów. Właściwości fizyko-
chemiczne i  strukturalne układu białko/mezoporowaty nośnik określono za 
pomocą izotermy adsorpcji/desorpcji azotu i rentgenowskiej analizy dyfrakcyj-
nej (XRD). Strukturę w  skali atomowej, morfologię (chropowatość, falistość, 
jednorodność), topografię (obrazowanie struktury) oraz analizę składu i dystry-
bucji pierwiastków (mapy chemiczne) na powierzchni bio/kompozytu przepro-
wadzono za pomocą mikroskopu sił atomowych (AFM), profilometru optycz-
nego (OP), skaningowego i transmisyjnego mikroskopu elektronowego (SEM, 
TEM) z mikroanalizą rentgenowską (EDX).

[1] J.J. Kirkland, F.A. Truszkowski, R.D. Ricker, J. Chromatogr. A, 965 (2002) 
25.

[2] C.E. Giacomelli, W. Norde, J. Colloid Interface Sci., 233 (2001) 234.
[3] S. Mitragotri, J. Lahann, Nature Mater., 8 (2009) 15–23.
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Badanie kinetyki adsorpcji aromatycznych związków organicznych 
na węglu aktywnym – wpływ warunków prowadzenia procesu 

Małgorzata Sęczkowska, Adam W. Marczewski, Anna Deryło-Marczewska, 
Agnieszka Chrzanowska
Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Metody adsorpcyjne z  wykorzystaniem węgla aktywnego są z  powodzeniem 
wykorzystywane w  procesach technologicznych mających na celu usuwanie 
zanieczyszczeń z wód i ścieków [1-3].

Interesującą grupą substancji stanowią aromatyczne związki organiczne, 
które są powszechnie stosowane w  wielu gałęziach przemysłu. Z  uwagi na 
budowę omawianych związków, obecność pierścienia aromatycznego w  czą-
steczce, są one wysoce reaktywne, co umożliwia im tworzenie nowych związków 
o zróżnicowanym stopniu toksyczności. Za względu na ich stosunkowo dobrą 
rozpuszczalność w wodzie, mogą łatwo migrować do środowiska [4-5]. 

Wydajność procesu adsorpcji warunkowana jest przez wiele czynników 
odnoszących się do właściwości adsorbentu i adsorbatu, środowiska prowadze-
nia procesu (pH), temperatury, szybkości mieszania oraz obecności substancji 
konkurującej [6-10]. Aktualnie prowadzone są badania w celu podwyższenia 
wydajności procesu oczyszczania wód i ścieków. Poznanie wpływu wymienio-
nych czynników na adsorpcję zanieczyszczeń może mieć kluczowe znaczenie 
w kontroli całego procesu.

Celem niniejszej pracy było badanie wpływu wybranych warunków pro-
wadzenia procesu adsorpcji aromatycznych związków organicznych na węglu 
aktywnym na ich kinetykę.

[1] C. Moreno-Castilla, Carbon, 42 (2004) 83.
[2] D. Das, V. Gaur, N. Verma, Carbon, 42, 2949, (2004).
[3] E. Okoniewska, J. Lach, E. Ociepa, L. Stępniak, Environ. Ptot. Eng. 39 (2) 

135. 
[4] N.P. Cheremisinoff, „Handbook of Water and Wastewater Treatment 

Technologies”, Butterworth-Heinemann: Boston, 2002.
[5] K. Usharani, M. Muthukumar, K. Kadirvelu, Int. J. Environ. Res., 6 (2012) 

557.
[6] M. Zahoor, J. Chem. Soc. Pak., 33 (2011) 305.
[7] T.M. Ward, F.M. Getzen, Environ. Sci. Technol., 4 (1970) 64. 
[8] K. Ebie, F. Li, Y. Azuma, A. Yuasa, T. Hagishita, Water. Res., 35 (2001) 

167.
[9] A. Deryło-Marczewska, A.W. Marczewski, Appl. Surf. Sci., 196 (2002) 

264.
[10] A.W. Marczewski, M. Sęczkowska, A. Deryło-Marczewska, M. Błachnio, 

Adsorption, 22 (2016) 777.
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Usuwanie jonów cobaltu(II) oraz błękitu bezpośredniego 71 
z roztworów wodnych przy użyciu anionitu mocno zasadowego

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

Przemysł włókienniczy zużywa znaczne ilości wody podczas procesów farbowa-
nia oraz drukowania, stąd też generuje znaczne ilości ścieków bogatych w barw-
niki, metale ciężkie, środki wybielające i kwasy. Roczna produkcja barwników 
przekracza 700 000 ton, z czego około 80 % stanowią barwniki azowe. Barw-
niki takiego typu zawierają chromofory odpowiedzialne za ich barwę w postaci 
wiązań azowych (−N=N−). Należy podkreślić, iż ze względu na swoje właści-
wości toksyczne, kancerogenne oraz brak biodegradowalności, a także fakt, iż 
podczas procesu produkcyjnego około 15 % barwników nie ulega związaniu 
stanowią podobnie jak i  metale ciężkie poważne zagrożenie dla środowiska, 
a także zdrowia ludzi i organizmów żywych [1-2]. 

Celem pracy było zbadanie skuteczności usuwania barwnika azowego, błę-
kitu bezpośredniego 71 oraz jonów kobaltu(II) z  roztworów wodnych o  stę-
żeniu początkowym adsorbatu 100 mg/L za pomocą anionitu mocno zasa-
dowego o grupach tri-n-butyloamoniowych, strukturze makropoworatej oraz 
matrycy styrenowo-diwinylobenzenowej. Zbadano wpływ czasu kontaktu faz, 
stężenia kwasu chlorowodorowego na proces sorpcji adsorbatu oraz przepro-
wadzono badania równowagowe. Badania procesu sorpcji przeprowadzono 
także w  układzie kolumnowym. Rezultaty badań wykazały, że proces sorpcji 
jonów Co(II) oraz błękitu bezpośredniego 71 na badanym anionicie jest szybki. 
Po 60 s czasu kontaktu faz obserwuje się już maksymalne (40-50 %) usunięcie 
jonów Co(II) z roztworu, podczas gdy czas osiągnięcia równowagi dla układu 
jonit-barwnik wynosi 120 min (> 99 %). Wykazano, że wzrost stężenia HCl nie 
powoduje redukcji pojemności uzyskanej w stosunku do Co(II). Robocza zdol-
ność jonowymienna badanego anionitu wynosiła 0,0433 g/cm3 dla Co(II) oraz  
0,0002 g/cm3 dla barwnika.

[1] S. K. Sen, S. Raut. P. Bandyopadhyay, S. Raut, Fungal Biology Review, 
30 (2016) 112

[2] A. B. Santos, F.J. Cervantes, J.B. van Lier, Biores. Technol., 98 (2007) 2369 
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Otrzymywanie hierarchicznie strukturalnych materiałów 
krzemionkowych na matrycach polimerowych

Patrycja Krasucka, Jacek Goworek
Faculty of Chemistry, Department of Adsorption, 
Maria Curie-Skłodowska University, 
pl. Maria Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin, Poland 
jacek.goworek@poczta.umcs.lublin.pl, patrycja.kosik@poczta.umcs.lublin.pl

Jedną ze skutecznych metod otrzymywania kompozytów polimerowo-krze-
mionkowych jest wprowadzanie prekursora krzemionkowego w struktury porów 
polimeru. Transformacja prekursora w  środowisku wodnym pozwala uzyskać 
materiał dwuskładnikowy o wysokiej porowatości i zwiększonej wytrzymałości 
mechanicznej [1]. Materiały tego typu są efektywnymi sorbentami dla leków, 
barwników i  substancji toksycznych. Faza krzemionkowa jest rozproszona 
w matrycy polimerowej w całe objętości ziaren i stanowi fazę ciągłą. Na skutek 
tego, po usunięciu składnika polimerowego metodą kalcynacji, można uzyskać 
materiał krzemionkowy o wysokiej porowatości [2]. Żele krzemionkowe uzy-
skane w  powyższy sposób charakteryzuje obecność dużej liczby mezoporów, 
a nawet mikroporów. Mikroporowatość nie sprzyja z reguły adsorpcji makro-
molekuł związków o  działaniu biologicznym lub toksycznym, stąd istnieje 
potrzeba modyfikacji struktury porów w kierunku tworzenia większych porów 
transportowych przy zachowaniu porów o mniejszych średnicach. Wspomnianą 
modyfikację umożliwia zastosowanie ekspandera w postaci polimeru liniowego, 
który wnika w przestrzeń międzyłańcuchową polimeru. 

W niniejszej pracy do preparatyki nowego typu układów krzemionkowych 
wykorzystano mezoporowaty, usieciowany polimer Amberlite XAD7HP, jako 
matrycę polimerową, tetraetoksysilan (TEOS), jako prekursor krzemionki. 
Olej silikonowy DC550 użyto, jako środek ekspandujący. Uzyskane materiały 
badano przy pomocy mikroskopii optycznej i  metodą niskotemperaturowej 
adsorpcji azotu. Porowatość badanych materiałów krzemionkowych charakte-
ryzuje bimodalny rozkład objętości porów różniący się znacznie od rozkładu 
uzyskanego dla materiału bez użycia ekspandera.

[1] A. Kierys, M. Dziadosz, J. Goworek, Journal of Colloid and Interface 
Science, 349 (2010) 361–365.

[2] P. Krasucka, W. Stefaniak, A. Kierys, J. Goworek, Thermochimica Acta, 
615 (2015) 43-50. 
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Porównanie właściwości węgli aktywnych o zastosowaniu 
farmaceutycznym

Małgorzata Sęczkowska1, Adam W. Marczewski1, Anna Deryło-Marczewska1, 
Zbigniew Zawilski1, Marek Laskowski2, Barbara Laskowska3
 1Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 2ICN Polfa Rzeszów S.A.
 3Wydział Chemii, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Węgiel aktywny to materiał głównie wykorzystywany jako medium do adsorbo-
wania niepożądanych substancji chemicznych. Składa się on z węgla pierwiast-
kowego w postaci amorficznej sadzy i  częściowo w postaci drobnego grafitu. 
Należy jednak dodać, że często zawiera również popiół, tlenki metali alka-
licznych oraz krzemionkę. Węgiel aktywny charakteryzują dobre właściwości 
mechaniczne i rozwinięta struktura porowata, co czyni go doskonałym adsor-
bentem dla wielu substancji [1-3]. Ponadto jest on nietoksyczny, tani w pro-
dukcji i łatwy w utylizacji [4-8]. Ze względu na te zalety, a także ogromną bazę 
surowcową, dobrze znane metody otrzymywania oraz możliwość dostosowania 
właściwości węgla aktywnego (dobór i  modyfikacja w  zależności od potrzeb 
konkretnej aplikacji), obszar jego zastosowania stale rośnie. Aktualnie jego 
powszechne wykorzystanie obejmuje przemysł chemiczny, elektronikę, różne 
technologie próżniowe, usuwanie zanieczyszczeń z wód i ścieków oraz medy-
cynę (m.in. leczenie biegunek, niestrawności i wzdęć, zatruć lekami i narkoty-
kami) [1-3]. 

Celem niniejszej pracy było porównanie właściwości węgli aktywnych 
o zastosowaniu farmaceutycznym (carbo medicinalis). 

[1] 1. R.Ch. Bansal, M.Goyal, Adsorpcja na węglu aktywnym, WNT: 
Warszawa, 2009.

[2] Z. Sarbak, Adsorpcja i adsorbenty – teoria i zastosowanie, Wyd. Nauk. 
UAM: Poznań, 2000.

[3] Z. Sarbak, Wykorzystanie sorbentów w procesach oczyszczania gruntów, 
Chemia-Dydaktyka-Ekologia-Metrologia: Opole, 2010, vol. 15, 77.

[4] Ö. Gerçel, A. Özcan, A. Safa Özcan, H. Ferdi Gerçel, Applied Surface 
Science, 253 (2007) 4843

[5] M. Ahmedna, W.E. Marshall, A.A. Husseiny, R.M. Rao, I. Goktepe, 
Water Research, 38 (2004) 1062

[6] K. Gergova, N.Petrov, V. Minkova, Journal of Chemical Technology and 
Biotechnology, 56 (1993) 77

[7] K. Gergova, N.Petrov, S. Eser, Carbon, 32 (1994) 693
[8] C.A. Toles, W.E. Marshall, M.M. Johns, Carbon, 35 (1997) 1407
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Wydzielanie jonów pierwiastków ziem rzadkich ze zużytego sprzętu 
elektronicznego z zastosowaniem sorbentów typu low-cost

Dominika Fila, Grzegorz Wójcik, Dorota Kołodyńska, Zbigniew Hubicki
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Chemii 
Zakład Chemii Nieorganicznej, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 2, 20-031 Lublin

Zgodnie z raportem Grupy ds. Dostaw Surowców z 2010 roku na liście kry-
tycznych dla Unii Europejskiej znalazło się 14 surowców mineralnych ze 110 
ogółem występujących w  gospodarce światowej [1]. W  grupie tej na miano 
pierwiastków krytycznych zasługują mi.in. niob, tantal oraz grupa metali ziem 
rzadkich [2]. Coraz większe wykorzystanie urządzeń cyfrowych, sprzętów elek-
trycznych i  elektronicznych, prowadzi nie tylko do wzrostu zapotrzebowania 
na te pierwiastki, ale i do powstania ogromnej ilości odpadów. Zużyte urządze-
nia elektryczne i elektroniczne nazywane e-odpadami ze względu na zawartość 
toksycznych składników, kwalifikowane są do grupy odpadów niebezpiecznych. 
Dlatego rozwiązaniem problemu zwiększającego się strumienia odpadów elek-
tronicznych jest ich ograniczenie, ponowne wykorzystanie oraz recykling [1]. 
Odzysk cennych metali, w  tym pierwiastków ziem rzadkich pozwala na ich 
powtórne wykorzystanie. Uwzględniając ponadto ograniczony dostęp i  kur-
czące się zasoby metali ziem rzadkich, których wysoka cena związana jest nie 
tylko z małą koncentracją w wydobywanych rudach, ale i z wysokimi kosztami 
ich wzbogacania, uzasadniona jest celowość ich odzysku. Pierwiastki te wystę-
pują w coraz większych ilościach w nowoczesnych środkach transportu, ogni-
wach, katalizatorach, elementach sterowania itp. [2]. Ponadto znajdują szerokie 
zastosowanie w przemyśle zaawansowanych technologii, przy produkcji turbin 
wiatrowych, energooszczędnych żarówek, ekranów i wyświetlaczy (LED, LCD, 
plazma), dysków twardych, obiektywów kamer, szkła, baterii, akumulatorów 
przemysłowych, sprzętu medycznego i uzdatniania wody [3]. 

W pracy przedstawione zostaną badania nad wydzielaniem jonów pierwiast-
ków rzadkich oraz metali strategicznych z roztworów po ługowaniu zużytego 
sprzętu elektronicznego na biosorbentach. 

[1] A. Wojciechowski, J. Dyduch, K. Lankiewicz, Logistyka, 6 (2014) 
[2] J. Całus-Moszko, B. Białecka, Prace Naukowe GIG, 4 (2012) 61
[3] J.A. Bogart, E.B. Cole, A. Michael, A.C. Lippincott, C.B. Manor, Proc. 

Nat. Acad. Sci. USA, 113 (2016) 14887.
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Wydzielanie i rozdzielanie jonów metali strategicznych ze zużytego 
sprzętu elektronicznego za pomocą sorbentów  
na bazie tlenków metali

Malwina Majdańska, Dorota Kołodyńska, Zbigniew Hubicki
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Pierwiastki ziem rzadkich to grupa 15 lantanowców oraz skand i itr, określane 
jako REE (ang. rare earth elements). Charakteryzują się zbliżoną budową 
zewnętrznych powłok elektronowych, co powoduje, że wykazują podobne wła-
ściwości chemiczne. Wbrew swojej nazwie nie są pierwiastkami rzadko wystę-
pującymi, jednak duży problem stanowi ich rozproszenie [1]. 

Na początku lat 90. XX wieku znacznie wzrosła produkcja tych pierwiastków, 
zwłaszcza za sprawą Chin. Jednak zastosowane przez nich ceny dumpingowe 
wyeliminowały z rynku pozostałych producentów. W ten sposób Chiny stały się 
głównym dostawcą metali ziem rzadkich na rynku światowym. W roku 2011 
średnia cena tlenków metali ziem rzadkich wzrosła o ponad 500% w porówna-
niu z 2010 rokiem, a w ciągu pierwszych 5 miesięcy 2012 roku o kolejne 10%, 
przy ograniczeniu w  tym czasie eksportu o  ponad połowę [1]. Obecnie sytuacja 
na rynku pierwiastków ziem rzadkich nie jest ustabilizowana. Na świecie pro-
wadzone są liczne projekty pozwalające na uniezależnienie od eksportu REE 
z Chin. Dlatego też niezmiernie istotne jest podejmowanie wszelkich wysiłków 
mających na celu pozyskiwanie tych cennych pierwiastków z  innych źródeł, 
w tym ze źródeł wtórnych [2]. 

W pracy przedstawione zostaną badania nad wydzielaniem jonów pierwiast-
ków rzadkich oraz metali strategicznych z roztworów po ługowaniu zużytych 
ogniw wodorkowych za pomocą różnego typu sorbentów w tym sorbentów na 
bazie tlenków metali. 

[1] J. Całus-Moszko, B. Białecka, Prace Naukowe GIG, 4 (2012) 61
[2] T.J. Smakowski, Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami 

Mineralnymi i  Energią PAN, 81 (2012) 59
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Adsorpcja jonów złota na modyfikowanym materiale typu SBA-15 
z odwzorowaniem jonowym

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

Złoto jest pierwiastkiem o bardzo szerokim zakresie zastosowań w przemyśle, 
chemii, biologii czy medycynie. Jego niewielką ilość można odnaleźć w glebach, 
wodach i atmosferze. Bardzo niskie zawartości złota w próbkach rzeczywistych, 
gdzie dodatkowo obecne są liczne składniki matrycowe powodują trudności 
w  jego oznaczaniu. Wymienione problemy mogą zostać rozwiązane poprzez 
wprowadzenie przed oznaczeniem etapu wzbogacania jonów złota na modyfi-
kowanych materiałach typu SBA-15 z odwzorowaniem jonowym. Uporządko-
wane mezoporowate materiały krzemionkowe z odwzorowaniem jonowym to 
sorbenty o rozwiniętej powierzchni właściwej, dużej stabilności hydrotermalnej, 
łatwe w otrzymywaniu i  funkcjonalizacji, a dodatkowo niezwykle selektywne. 
Zastosowanie tego typu sorbentów w etapie wzbogacania przed oznaczeniem 
poprawia czułość metody i  eliminuje interferencje spowodowane obecnością 
innych składników matrycy.

W  pracy przedstawiono syntezę modyfikowanych materiałów SBA-15 
z  odwzorowaniem jonowym złota i  analogicznych materiałów bez odwzoro-
wania jonowego, otrzymanych w  celach porównawczych. Zbadano wpływ 
pH roztworu i jonów obcych na adsorpcję jonów złota z roztworów wodnych. 
Określono kinetykę adsorpcji jonów Au(III) na zmodyfikowanych materiałach 
SBA-15 oraz ich selektywność. Wyznaczono izotermę adsorpcji jonów Au(III) 
na badanych sorbentach. Oceniono przydatność zmodyfikowanych materiałów 
SBA-15 w  procesie wzbogacania złota przed jego oznaczeniem w  próbkach 
geologicznych. 
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Synteza i zastosowanie modyfikowanych materiałów  
typu SBA-15 z odwzorowaniem jonowym do wzbogacania 
i oznaczania wybranych metali techniką GF AAS
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Zakład Chemii Analitycznej i Analizy Instrumentalnej,  
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Konieczność oznaczania coraz niższych zawartości pierwiastków śladowych 
w próbkach rzeczywistych, gdzie znajdują się liczne składniki matrycowe spra-
wia, że przed oznaczeniem analitu niezbędne staje się wprowadzenie etapu 
wzbogacania. Najczęściej stosowaną techniką wzbogacania jest ekstrakcja do 
fazy stałej (SPE). Z tego względu poszukuje się sorbentów o  jak najlepszych 
właściwościach. Pożądane cechy posiadają uporządkowane mezoporowate 
materiały krzemionkowe (OMS) z odwzorowaniem jonowym. Jednym z najle-
piej znanych OMS jest materiał typu SBA-15. Modyfikacja grupami organicz-
nymi oraz wprowadzenie odwzorowania jonowego w strukturę tych materiałów 
zapewnia wysoką selektywność, duże pojemności adsorpcyjne i krótki czas usta-
lania się równowagi adsorpcyjnej, co wynika z  obecności komplementarnych 
pod względem wielkości, ładunku i geometrii, do odwzorowanych jonów miejsc 
adsorpcyjnych. Zastosowanie tego typu sorbentów w etapie wzbogacania przed 
oznaczeniem znacznie poprawia czułość metody i eliminuje interferencje spo-
wodowane obecnością innych składników matrycy. 

W pracy przedstawiono metodę syntezy oraz zastosowanie modyfikowanych 
uporządkowanych materiałów krzemionkowych z  odwzorowaniem jonowym 
do rozdzielania i  wzbogacania wybranych platynowców przed ich oznacze-
niem w próbkach geologicznych techniką absorpcyjnej spektrometrii atomowej 
z atomizacją w kuwecie grafitowej (GF AAS). 
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Biowęgiel otrzymany z pozostałości po ekstrakcji nadkrytycznej 
nagietka jako potencjalny adsorbent NO2 i H2s

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

Wskutek działalności człowieka do atmosfery emitowane są różnorodne zanie-
czyszczenia, które ze względu na łatwość rozprzestrzeniania się działają szko-
dliwie na zdrowie człowieka i wytwory jego działalności, a także na żywe zasoby 
przyrody. Do podstawowych substancji zanieczyszczających naszą atmosferę 
zaliczyć należy związki azotu i  siarki stanowiące w  przyrodzie liczną grupę, 
zróżnicowaną pod względem budowy oraz właściwości. Jedną z  możliwości 
ograniczenia emisji tych zanieczyszczeń jest zastosowanie adsorbentów węglo-
wych zdolnych do adsorbowania cząsteczek z fazy gazowej [1]. Gama prekur-
sorówz których można otrzymać adsorbenty węglowe jest bardzo szeroka, jed-
nak w ostatnim czasie szczególnie interesujące z naukowego punktu patrzenia 
wydaje się wykorzystanie do tego celu odpadów po ekstrakcji nadkrytycznej 
CO2 surowców roślinnych. Ekstrakcja nadkrytyczna materiałów roślinnych 
wykorzystywana jest w wielu gałęziach przemysłu m.in.: chemicznym, spożyw-
czym czy farmaceutycznym. Zastosowanie materiałów stanowiących odpad po 
ekstrakcji pozwoli nie tylko na ich zagospodarowanie, ale również może przy-
czynić się do zmniejszenia kosztów wytwarzania sorbentów węglowych.

W związku z powyższym celem niniejszej pracy było otrzymanie serii węgli 
aktywnych z pozostałości po ekstrakcji nadkrytycznej nagietka i ich zastosowa-
nie w procesie usuwania tlenku azotu(IV) oraz siarkowodoru.

Materiał wyjściowy poddano w  pierwszej kolejności procesowi pirolizy 
w  temperaturze 600°C w  atmosferze argonu, a  następnie aktywacji fizycznej 
za pomocą CO2 w dwóch temperaturach: 700 i 800°C. Pojemność sorpcyjną 
otrzymanych adsorbentów wobec NO2 i H2S wyznaczono stosując mieszaninę 
NO2 lub H2S i powietrza zawierającą 1000 ppm danego zanieczyszczenia. Pro-
ces adsorpcji prowadzono w warunkach suchych, jak i wilgotnych, aby zbadać 
wpływ obecności pary wodnej na skuteczność usuwania tych zanieczyszczeń.

Zanalizowano także wpływ temperatury procesu pirolizy i aktywacji na wła-
ściwości fizykochemiczne i sorpcyjne otrzymanych węgli aktywnych.

[1] P. Nowicki, J. Kazmierczak-Razna, P. Skibiszewska, M. Wiśniewska,  
A. Nosal-Wiercińska, R. Pietrzak, Adsorption 22 (2016) 489



43

ADSORPCJA POSTERy

Mezoporowate węgle funkcjonalizowane grupami aminowymi jako 
potencjalne adsorbenty tartrazyny

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

Ścieki pochodzące z  przemysłu włókienniczego, farmaceutycznego, chemicz-
nego, papierniczego, spożywczego i  kosmetycznego stanowią groźne źródło 
zanieczyszczeń wód powierzchniowych. Zawierają one najczęściej syntetyczne 
barwniki azowe, w których chromoforem jest ugrupowanie –N=N–. Ich zło-
żona struktura molekularna czyni je bardzo stabilnymi i  trudno ulegającymi 
biodegradacji [1,2]. Niektóre z nich wykazują działanie toksyczne i mutagenne 
w  stosunku do organizmów żywych, dlatego powinny być bardzo dokładnie 
usuwane. Spośród działań podejmowanych w  kierunku rozwoju skutecznych 
i  wydajnych sposobów oczyszczania ścieków z  barwników należy wymienić 
metody adsorpcyjne.

Celem badań była synteza i charakterystyka uporządkowanych mezoporo-
watych materiałów węglowych, funkcjonalizowanych grupami aminowymi jako 
potencjalnych adsorbentów tartrazyny. Uporządkowane mezoporowate węgle 
o strukturze regularnej zostały zsyntetyzowane metodą twardego odwzorowa-
nia przy wykorzystaniu mezoporowatej krzemionki KIT-6 jako matrycy stałej. 
Następnie poddano je modyfikacji za pomocą etyloaminy, etylenodiaminy, die-
tylenotriaminy i zastosowano w procesach adsorpcji wybranego barwnika azo-
wego. W ramach pracy zbadano wpływ pH roztworów tartrazyny, temperatury 
oraz czasu kontaktu roztworu adsorbatu z adsorbentem na pojemności sorp-
cyjne zsyntezowanych węgli oraz termodynamikę procesów sorpcji barwnika. 

Badania wykazały, że funkcjonalizacja mezoporowatych węgli grupami ami-
nowymi prowadzi do obniżenia stopnia uporządkowania ich struktury. Mate-
riały modyfikowane cechują się również mniej rozwiniętymi powierzchniami 
właściwymi oraz niższymi objętościami porów. Adsorpcja tartrazyny zachodzi 
najbardziej efektywnie na powierzchni węgla modyfikowanego dietylenotria-
miną. Zaobserwowano, że ilość barwnika zaadsorbowanego na powierzchni 
materiałów funkcjonalizowanych aminami zmniejsza się wraz ze wzrostem pH 
roztworów początkowych tartrazyny.

[1] J. Goscianska, M. Marciniak, R. Pietrzak, Chem. Eng. J., 247 (2014) 258
[2] J. Goscianska, M. Marciniak, R. Pietrzak, Sep. Purif. Technol. 154 (2015) 
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Adsorpcja kwasu 2,4-dichlorofenoksyoctowego na powierzchni 
zeolitów otrzymanych z popiołów lotnych

Joanna Gościańska1, Wojciech Franus2
 1Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii.  
Pracownia Chemii Stosowanej, ul. Umultowska 89b, 61-614 Poznań

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

Rozwój gospodarczy, technologiczny oraz przemysłowy może stwarzać zagro-
żenia dla środowiska naturalnego człowieka. Szczególnie ważnym problemem 
jest zanieczyszczenie wód powierzchniowych. Zmiany smaku, zapachu, barwy 
i pH wody spowodowane są wprowadzaniem w nadmiarze substancji nieorga-
nicznych oraz organicznych, które uniemożliwiają jej wykorzystanie do picia 
i celów gospodarczych. Dużą grupę związków, które dostają się do wód głównie 
z  sektora rolniczego, ale także ze ściekami, stanowią pestycydy [1]. Niektóre 
z nich są substancjami naturalnymi, ale na szeroką skalę stosowane są związki 
syntetyczne m. in. karbaminiany, związki chloroorganiczne oraz pochodne 
kwasów karboksylowych. Obecność tego typu zanieczyszczeń w  zbiornikach 
wodnych powoduje, że ciągle poszukuje się skutecznych metod ich usuwania. 
Metody chemiczne i  biologiczne nie zawsze pozwalają osiągnąć oczekiwany 
sukces. Stąd też procesy adsorpcyjne wydają się być bardzo obiecujące [1].

Celem podjętych badań było zastosowanie zeolitów otrzymanych z popio-
łów lotnych jako adsorbentów kwasu 2,4-dichlorofenoksyoctowego (2,4-D), 
należącego do grupy herbicydów. Wpływ pH roztworów 2,4-D, czasu kontaktu 
adsorbatu z adsorbentem oraz temperatury procesu zbadano w celu określenia 
optymalnych warunków adsorpcji. Pojemności sorpcyjne zeolitów otrzymanych 
z popiołów lotnych względem herbicydu porównano z zeolitem naturalnym – 
klinoptilolitem.

Badania adsorpcji 2,4-D wykazały, że w przypadku zeolitów proces zachodzi 
gwałtownie przez pierwsze 60 minut, co jest związane z obecnością dużej ilości 
wolnych centrów adsorpcyjnych na ich powierzchni. Następnie ilość zaadsorbo-
wanego kwasu rośnie stopniowo aż do ustalenia stanu równowagi po 5 godzi-
nach. Najwyższą pojemność sorpcyjną wobec 2,4-D wykazuje zeolit Na-P1 – 
32 mg/g. Najmniej 2,4 D adsorbuje klinoptilolit – 13 mg/g, co jest związane 
z jego niską powierzchnią właściwą oraz małą objętością porów.

[1] P. Bartczak, S. Żółtowska, M. Norman, Ł. Klapiszewski, J. Zdarta,  
A. Komosa, I. Kitowski, F. Ciesielczyk, T. Jesionowski, Adsorption,  
22 (2016) 517
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Węgiel aktywny uzyskany w wyniku aktywacji chemicznej skórek 
mandarynki jako adsorbent zanieczyszczeń organicznych i materiał 
elektrodowy

Piotr Nowicki1, Justyna Kaźmierczak-Raźna1, Paulina Półrolniczak2, 
Krzysztof Wasiński2, Mariusz Walkowiak2, Robert Pietrzak1
 1Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii,  
Pracownia Chemii Stosowanej, ul. Umultowska 89b, 61-614 Poznań

 2Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu,  
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ul. Forteczna 12, 61-362 Poznań

Szerokie spektrum wykorzystania węgli aktywnych wynika przede wszystkim 
z  ich unikalnych właściwości fizykochemicznych, relatywnie niskiego kosztu 
produkcji, a także bogatej bazy surowcowej i stosunkowo łatwej utylizacji zuży-
tego materiału. Prekursorami węgli aktywnych wykorzystywanymi na skalę 
przemysłową są głównie drewno, torf oraz węgle kopalne o  różnym stopniu 
metamorfizmu. W  literaturze przedmiotu obserwuje się jednak intensywny 
wzrost liczby doniesień na temat pozyskiwania węgli aktywnych poprzez akty-
wację chemiczną i fizyczną różnego rodzaju materiałów odpadowych. Jest to 
bowiem doskonała forma zagospodarowania wielu uciążliwych odpadów i jed-
nocześnie ich transformacji w materiały przyjazne środowisku naturalnemu.

Zasadniczym celem prezentowanych badań było otrzymanie węgla aktyw-
nego poprzez aktywację chemiczną skórek mandarynki, charakterystyka jego 
właściwości fizykochemicznych, a ponadto ocena jego przydatności jako adsor-
benta ciekłych zanieczyszczeń organicznych oraz jako materiału elektrodowego 
dla kondensatora elektrochemicznego i baterii litowo-siarkowej.

Materiał wyjściowy rozdrobniony do uziarnienia 2-4 mm zaimpregnowano 
roztworem węglanu potasu w  stosunku wagowym 3:1, wysuszono i  poddano 
obróbce termicznej w temperaturze 800°C, w atmosferze azotu przez okres 30 
minut. Produkt aktywacji przemyto 5% roztworem kwasu chlorowodorowego, 
a następnie gorącą wodą demineralizowaną.

Parametry teksturalne otrzymanego węgla aktywnego wyznaczono na pod-
stawie izotermy niskotemperaturowej adsorpcji/desorpcji azotu w temperatu-
rze -196°C, uzyskanej za pomocą analizatora Autosorb iQ (Quantachrome). 
Zawartość powierzchniowych tlenowych grup funkcyjnych o charakterze kwa-
sowym i zasadowym wyznaczono metodą Boehma. Otrzymany węgiel aktywny 
poddano ocenie zdolności sorpcyjnych wobec barwników organicznych takich 
jak błękit metylenowy i  czerwień metylowa oraz badaniom elektrochemicz-
nym, które przeprowadzono na wielokanałowym potencjostacie-galwanostacie 
VMP-3 (Bio-Logic). 
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Właściwości wodno-alkoholowych roztworów rutyny

Anna Taraba, Magdalena Szaniawska, Katarzyna Szymczyk
Zakład Zjawisk Międzyfazowych, Katedra Chemii Fizycznej,  
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Rutyna to składnik leków, suplementów diety, a także wielu kosmetyków słu-
żących do pielęgnacji cery naczynkowej. Badania in-vivo i in-vitro wykazały, że 
rutyna wykazuje właściwości anty-zapalne, anty-cukrzycowe, anty-bakteryjne, 
anty-mutagenne, a  także silne działanie przeciwutleniające [1,2]. Ze względu 
na te właściwości rutyna odgrywa bardzo ważną rolę w leczeniu wielu chorób, 
jednak jej praktyczne zastosowanie jest ciągle zbyt małe z względu na jej słabą 
rozpuszczalność wodzie a  także w  przewodzie pokarmowym, co dodatkowo 
zmniejsza jej biodostępność [3]. Stąd też wiele uwagi poświęca się oddziały-
waniom tego związku z innymi rozpuszczalnikami np. alkoholami krótkołań-
cuchowymi (metanol, etanol, propanol). Ponieważ alkohole te w zależności od 
stężenia mogą zachowywać się jako ko-surfaktanty lub ko-rozpuszczalniki [4], 
to w różny sposób mogą wpływać na właściwości rozpuszczonych w nich związ-
ków, min. rutyny. Dlatego też celem przeprowadzonych badań była wstępna 
analiza właściwości roztworów rutyny o  stężeniu równym 4x10-5M z dodat-
kiem metanolu (MeOH), etanolu (EtOH) i propanolu (PrOH) o różnym stę-
żeniu (0-80%) w temperaturze 293, 303 i 313 K na podstawie zarejestrowanych 
widm emisyjnych.

[1] M. Comalada, D. Camuesco, S. Sierra, I. Ballester, J. Xaus, J. Galvez,  
A. Zarzuelo, European Journal of Immunology, 35 (2005) 584

[2] M.E. Inal, A. Kahraman, Toxicology, 154 (2000) 21
[3] Ø. M. Andersen, M. Jordheim, w: Flavonoids Chemistry, Biochemistry 

and Applications, Ø. M. Andersen, K. R. Markham (ed), CRC Press, 
Nowy Jork, 2006, 471

[4] J.M. Rosen, w: Surfactants and Interfacial Phenomena, Wiley Interscience, 
New Jork, 2004.
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Flawonoidy jako związki wszechobecne w roślinach stanowią istotny element 
w diecie człowieka. Do najlepiej dotychczas przebadanych flawonoidów należy 
kwercetyna. Wykazano, że kwercetyna działa ochronnie na naczynia krwionośne, 
ponadto ma właściwości przeciwzapalne, antyoksydacyjne i przeciwnowotwo-
rowe [1-3]. Jednakże rozpuszczalność kwercetyny, a także wielu innych flawo-
noidów w roztworach wodnych jest niewielka np. 0,17-7,7 μg/ml w przypadku 
kwercetyny [4]. Stąd też wiele uwagi poświęca się zwiększeniu rozpuszczalności 
i mechanizmowi transportu tego związku. Warto podkreślić, że jak dotychczas 
podstawą metodą wyodrębniania substancji czynnych z surowców roślinnych, 
w tym kwercetyny, jest ekstrakcja wykonywana w różnych warunkach i z dodat-
kiem różnych rozpuszczalników, głownie alkoholi [5]. Ponieważ w literaturze 
wzajemne oddziaływanie kwercetyna-alkohol jest jak dotąd zwykle pomijane, 
celem przeprowadzonych badań było zbadanie właściwości roztworów kwer-
cetyny o stężeniu równym 4x10-5M z dodatkiem metanolu (MeOH), etanolu 
(EtOH) i propanolu (PrOH) o różnym stężeniu (0-80%) w temperaturze 293, 
303 i 313 K na podstawie zarejestrowanych widm absorpcyjnych i emisyjnych. 

[1] C. Kanadaswami, L.T. Lee, P.P. Lee, J.J. Hwang, F.C. Ke, Y.T. Huang, 
M.T. Lee, International Journal of Experimental and Clinical 
Pathophysiology and Drug research, 19 (2005) 895

[2] M. Comalada, D. Camuesco, S. Sierra, I. Ballester, J. Xaus, J. Galvez,  
A. Zarzuelo, European Journal of Immunology, 35 (2005) 584

[3] M.E. Inal, A. Kahraman, Toxicology, 154 (2000) 21
[4] Ø. M. Andersen, M. Jordheim, w: ,,Flavonoids Chemistry, Biochemistry 

and Applications”, Ø. M. Andersen, K. R. Markham (ed), CRC Press, 
Nowy Jork, 2006, 471

[5] D. Franco, J. Sineiro, M. Rubilar, M. Sanchez, M. Jerez, M. Pinelo,  
N. Costoya, M.J. Nunez, Electronic Journal of Environmental, 
Agricultural and Food Chemistry, 7 (2008) 3210
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surfaktantów niejonowych, pochodnych D-sorbitu
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Współczynnik dyfuzji definiuje się jako ilość danej substancji, która przekracza 
jednostkę powierzchni w  jednostce czasu, w momencie gdy gradient stężenia 
wynosi 1. Jest to jedna z wielkości charakterystycznych dla związków powierzch-
niowo czynnych (surfaktantów), określająca kinetykę procesu ich adsorpcji na 
granicy faz ciecz-powietrze [1]. Współczynnik ten można wyznaczyć na pod-
stawie pomiarów dynamicznego napięcia powierzchniowego i analizy czasowej 
zależności tego napięcia [2]. Ponieważ w literaturze brak jest danych dotyczą-
cych wartości współczynnika dyfuzji surfaktantów niejonowych pochodnych 
D-sorbitu, inaczej Tweenów, celem przeprowadzonych badań było wyznaczenie 
tego współczynnika w  szerokim zakresie temperatur dla Tweenu 20, 60 i  80 
na podstawie równania Warda-Tordai [3]. Dodatkowo przeprowadzono analizę 
zmian wartości tego współczynnika nie tylko w funkcji temperatury, ale także 
właściwości objętościowych wodnych roztworów badanych surfaktantów. 

[1] K. Prochaska, M. Bielska, K. Dopierała, Membrany Teoria i Praktyka,  
3 (2009).

[2] B. Twardochleb, A. Sobczyńska, J. Szymanowski, J. Błaszczak, E. Meissner, 
Przemysł Chemiczny, 5 (2007) 86.

[3] T. Yoshimura, A. Ohno, K. Esumi, Langmuir, 10 (2006) 22.

Badania finansowane przez Narodowe Centrum Nauki – projekt nr 2014/15/B/ST4/05086.
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Spektroskopia to dziedzina nauki, która obejmuje metody badania materii przy 
użyciu promieniowania elektromagnetycznego. Jeden z podziałów spektrosko-
pii jest następujący: spektroskopia absorpcyjna i  spektroskopia emisyjna [1]. 
Do badania związków powierzchniowo czynnych, inaczej surfaktantów, bar-
dzo często stosowana jest spektrofluorymetria, czyli technika opierająca się na 
pomiarze natężenia promieniowania fluorescencyjnego emitowanego po odpo-
wiednim wzbudzeniu substancji badanej. W technice tej poprzez wykorzysta-
nie odpowiednich fluoroforów zewnętrznych możliwe jest wyznaczenie np. kry-
tycznego stężenia micelizacji surfaktantu (CMC) [2], zmian mikropolarności 
układu wraz ze wzrostem stężenia surfaktantu i  temperatury czy też względ-
nej przenikalności elektrycznej. Ponieważ w literaturze istnieją sprzeczne dane 
dotyczące tych wielkości dla surfaktantów niejonowych typu Tween, celem 
przeprowadzonych badań było ich wyznaczenie w szerokim zakresie temperatur 
poprzez rejestrację i szczegółową analizę widm emisyjnych pirenu, ANS i pyro-
ninu Y w roztworach surfaktantów tego typu (Tweenu 20, 60 i 80) o różnym 
stężeniu. 

[1] Z. Kęcki, Podstawy spektroskopii molekularnej, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa, 1972.

[2] J.M. Rosen, Surfactants and Interfacial Phenomena,  
Wiley-Interscience,New York, 2004.

Badania finansowane przez Narodowe Centrum Nauki - projekt nr 2014/15/B/ST4/05086.
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Procesem adsorpcji polisacharydów na powierzchniach ciał stałych jest istotnym 
zagadnieniem badawczym, znajdującym wiele istotnych zastosowań w różnych 
dziedzinach przemysłu [1]. Wiadomo, że, wielkość adsorpcji polisacharydu oraz 
struktura warstwy adsorpcyjnej zależy od następujących czynników: właściwo-
ści polisacharydu, właściwości adsorbentu oraz właściwości roztworu z  któ-
rego przeprowadzany jest proces adsorpcji. Procesami warunkującymi proces 
adsorpcji polisacharydów na powierzchniach ciał stałych są najczęściej wiązania 
wodorowe i oddziaływania hydrofobowe [2-4].

Zbadano adsorpcję polisacharydów o odmiennym charakterze chemicznym 
na  powierzchni tlenku glinu(III). Do analizowanej grupy wybrano następu-
jące polisacharydy anionowe: karboksymetyloceluloza (CMC) i karagen (Kar), 
niejonową gumę guar (GG) oraz pseudoniejonową polisacharozę (PS), w któ-
rej w  wyniku utleniania końcowych grup aldehydowych powstają zdolne do 
dysocjacji grupy karboksylowe. Pomiarów dokonano w pH=7, z zastosowaniem 
NaCl o stężeniu 0,01 mol/dm3 jako elektrolitu podstawowego. W niniejszych 
warunkach powierzchnia adsorbentu jest naładowana dodatnio ponieważ punkt 
ładunku zerowego dla Al2O3 wynosi 7,5.

Jak wynika z  uzyskanych danych na wielkość adsorpcji polisacharydów 
na  powierzchni tlenku glinu silnie wpływa charakter chemiczny adsorbatu. 
Niejonowa GG adsorbuje się najsłabiej, natomiast polisacharydy obdarzone 
ładunkiem ujemnym CMC, Kar i PS znacznie chętniej wiążą się z powierzch-
nią tlenku glinu. Oznacza, to że w sytuacji gdy powierzchnia adsorbentu posiada 
ładunek, a polisacharyd jest polielektrolitem dodatkowym czynnikiem determi-
nującym proces adsorpcji, oprócz wspomnianych wiązań wodorowych i oddzia-
ływań hydrofobowych, może być przyciąganie elektrostatyczne pomiędzy sub-
stancjami o przeciwnym ładunku.

[1] D. Shen, S. Li, W. Li, X. Zhang, L. Wang, Microchem. J., 71 (2002) 49
[2] E. Steenberg, P.J. Harris, S. Afr. J. Chem., 37 (1984) 85
[3] G.E. Morris, D. Fornasiero, J. Ralston, Int. J. Miner. Process., 67 (2002) 
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[4] P. Jenkins, J. Ralston, Colloids Surf., 139 (1998) 27
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Jednopierścieniowe węglowodory aromatyczne takie jak benzen, toluen, etylo-
benzen i ksyleny (BTEX) są składnikami wielu rozpuszczalników oraz paliw. 
Ich źródłem jest również przemysł chemiczny, kosmetyczny i  lakierniczy. 
Ze względu na toksyczne i kancerogenne właściwości, należą do grupy związ-
ków niebezpiecznych dla środowiska i  organizmów żywych.. Do najskutecz-
niejszych metod stosowanych do usuwania BTEX ze środowiska należą metody 
adsorpcyjne. Jako adsorbenty wykorzystuje się różnego rodzaju porowate ciała 
stałe pochodzenia organicznego oraz nieorganicznego, w tym, węgle aktywne, 
żele krzemionkowe, minerały ilaste i zeolity, syntetyczne polimery organiczne 
i wiele innych.

W  niniejszej pracy do usuwania węglowodorów aromatycznych (BTX) 
z roztworów wodnych oraz strumienia gazu wykorzystano zeolity syntetyczne 
o typie struktury Na-X i Na-P1 otrzymane z popiołu lotnego klasy F (Kozie-
nice). Materiały te poddano badaniom mineralogicznym i tekstualnym z wyko-
rzystaniem metod XRD, SEM i niskotemperaturowej adsorpcji/desorpcji N2. 
Wielkość sorpcji BTX z roztworów wodnych w warunkach statycznych okre-
ślono przy użyciu chromatografii gazowej GC–FID. Badania sorpcji BTX ze 
strumienia gazu prowadzono metodą temperaturowo programowanej desorpcji 
TPD.

Otrzymane wyniki wskazały, że wielkość sorpcji węglowodorów na zeolitach 
rosła w  szeregu B<T<X. W  przypadku roztworów wodnych wielkość sorpcji 
BTX na zeolicie Na-P1 mieściła się w przedziale 0,30-0,35 mg g-1, a w przy-
padku form gazowych 0,11-2,79 mg g-1. Dla zeolitu Na-X wartości te wynosiły 
odpowiednio 0,2-0,3 mg g-1 oraz 29,97-61,88 mg g-1. Oba zeolity wykazały 
podobną pojemność sorpcyjną względem BTX w roztworach wodnych, nato-
miast w przypadku sorpcji z gazów zdecydowanie większą pojemność odnoto-
wano dla zeolitu Na-X. 

Badania wskazują, iż zeolity z popiołów lotnych stanowią perspektywiczne, 
tanie i przyjazne środowisku sorbenty związków typu BTX. Mogą być wyko-
rzystane alternatywnie do innych sorbentów mineralnych bądź jako materiały 
wypełniające np. do przepuszczalnych barier reaktywnych. 

Badania finansowane z programu NCBiR GEKON 2/O2/266818/1/2015.
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Praktyczne zastosowanie surfaktantów związane jest nie tylko z ich zdolnością 
do adsorpcji na różnych granicach faz, ale również z ich tendencją do tworzenia 
agregatów o  różnych rozmiarach i  kształcie zwanych micelami. Powstawanie 
micel związane jest z odpowiednim stężeniem dla danego surfaktantu, a prak-
tycznie zakresem stężenia, w którym tworzą sie agregaty micelarne. Stężenie 
to, zwane krytycznym stężeniem micelizacji CMC, można określić praktycznie 
każdą wielkością fizykochemiczną zmieniającą się w funkcji stężenia surfaktantu 
w  roztworze [1]. W  przypadku surfaktantów niejonowych CMC najczęściej 
wyznacza się poprzez pomiary napięcia powierzchniowego, gęstości i lepkości. 
W wielu przypadkach okazuje się jednak, że wyznaczone w ten sposób wartości 
CMC dla danego surfaktantu i  temperatury różnią się znacznie między sobą 
[2]. Różnice te można wyjaśnić min. za pomocą badań spektroskopowych, które 
pozwalają nie tylko na ustalenie prawdopodobieństwa tworzenia się agregatów 
o odpowiednim kształcie, ale ich zmianę w określonym przedziale stężenia [3]. 
Należy podkreślić, że stężenie, przy którym tworzą się micele, a także ich kształt 
zależą od temperatury, co jest związane ze stopniem hydratacji części hydro-
filowych surfaktantów. Stąd też celem przedstawionych badań było z  jednej 
strony porównanie wartości CMC surfaktantów niejonowych, Tritonu X-114 
i  Tweenu 80, wyznaczonych na podstawie zmiany właściwości makroskopo-
wych roztworu z tymi opartymi na mikroskopowych właściwościach surfaktan-
tów, z drugiej zaś porównanie stopnia hydratacji części hydrofilowej surfaktantu 
w miceli wyznaczonego na postawie pomiarów prędkości dźwięku ze zmianą 
parcjalnej i pozornej objętości molowej surfaktantu w różnych temperaturach.

[1] J.M. Rosen, Surfactants and Interfacial Phenomena, Wiley-Interscience, 
New York, 2004

[2] M.J. Schick, Nonionic Surfactants, Physical Chemistry, Surfactant Science 
Series, Marcel Dekker, Inc, New York, 1987

[3] R. Mohammad, I.A. Khan, Kabir-ud-Din, P.C. Schulz, J. Mol. Liq. 162 
(2011) 113 

Badania finansowane przez Narodowe Centrum Nauki - projekt nr 2014/15/B/ST4/05086.
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Kwarc jest wysokoenergetycznym ciałem stałym, którego napięcie powierzch-
niowe wynika zarówno z  oddziaływań międzycząsteczkowych Lifshitza-van 
der Waalsa, jak i  kwasowo-zasadowych. Ze względu na wysoką wartość 
energii powierzchniowej kwarcu występuje silna adsorpcja cząsteczek wody 
na  powierzchni zmieniająca jego właściwości. Utworzona warstwa adsorp-
cyjna charakteryzuje się sztywnym upakowaniem cząsteczek wody, szczegól-
nie w pierwszej warstwie adsorpcyjnej. Uporządkowanie cząsteczek wody w tej 
warstwie zależy od gęstości grup silanolowych i  siloksanowych, co jest ściśle 
związane ze strukturą kwarcu [1]. Efekt ten jest przyczyną dużych rozbieżno-
ści w wyznaczonych wartościach napięcia powierzchniowego kwarcu oraz jego 
składowych i parametrów. Suzuki i Kasahara [2] prowadzili badania zwilżalno-
ści kryształów kwarcu o różnych orientacjach poprzez pomiary kąta zwilżania 
dijodometanu i  formamidu. Na podstawie uzyskanych wyników oraz równa-
nia Owensa-Wendta [3] wyznaczyli oni składową dyspersyjną i niedyspersyjną 
napięcia powierzchniowego różnych postaci kwarcu. Należy podkreślić, że na 
podstawie znajomości jedynie kąta zwilżania dla dijodometanu i formamidu nie 
możliwe było określenie składowej Lifshitza-van der Waalsa oraz parametru 
elektrono-donorowego i  elektrono-akceptorowego składowej kwasowo-zasa-
dowej napięcia powierzchniowego kwarcu. Stąd celem przedstawionych badań 
było wyznaczenie tych składowych i parametrów na podstawie kąta zwilżania 
wody, formamidu i dijodometanu oraz znalezienie zależności między składo-
wymi napięcia powierzchniowego kwarcu uzyskanymi w  oparciu o  podejście 
Owensa-Wendta oraz van Ossa i wsp. [4] do napięcia międzyfazowego ciało 
stałe-ciecz. 

[1] ] F.M. Fowkes, J. Colloid Interface Sci. 28 (1968) 493
[2] T. Suzuki, T. Kasahara, Cryst. Res. Technol., 45(12) (2010) 1305 
[3] D.K. Owens, R.C. Wendt, J. Appl. Polym. Sci., 13 (1969) 1741 
[4] C.J. van Oss, Interfacial Forces in Aqueous Media, Marcel Dekker, New 

York, 1994

Badania finansowane przez Narodowe Centrum Nauki - projekt nr 2014/15/B/ST4/05086
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W badaniach zwilżalności ciał stałych w aspekcie ich napięcia powierzchnio-
wego ważna jest znajomość nie tylko całkowitego napięcia powierzchniowego 
cieczy zwilżającej, ale również jego składowych i  parametrów wynikających 
z  różnych oddziaływań międzycząsteczkowych. Van Oss i  wsp. [1] podzielili 
napięcie powierzchniowe ciał stałych i cieczy na dwie składowe: Lifshitza-van 
der Waalsa i kwasowo-zasadową w ujęciu Lewisa. Składową kwasowo-zasadową 
przedstawili w funkcji dwu parametrów: elektrono-akceptorowego i elektrono-
donorowego. Znajomość składowych i parametrów napięcia powierzchniowego 
cieczy umożliwia wyznaczenie tych wielkości dla ciał stałych. Niestety nie 
można wyznaczyć składowych i  parametrów napięcia powierzchniowego cie-
czy bez zastosowania cieczy odniesienia, dla której wartości parametru elektro-
no-akceptorowego i elektrono-donorowego są z góry ustalone. Van Oss i wsp. 
[1] jako ciecz odniesienia zastosowali wodę, dla której składową Lifshitza-van 
der Waalsa przyjęli za równą składowej dyspersyjnej wyznaczonej przez Fowksa 
na podstawie napięcia międzyfazowego woda-n-alkan. Z kolei składowa kwa-
sowo-zasadowa jest równa różnicy między napięciem powierzchniowym wody 
a jej składową Lifshitza-van dar Waalsa. Autorzy ci zakładając, że prawdopo-
dobieństwo znalezienia atomów wodoru i tlenu na granicy faz woda-powietrze 
jest jednakowe zaproponowali, że parametr elektrono-akceptorowy jest równy 
elektrono-donorowemu. Znając wartości składowych i  parametrów napięcia 
powierzchniowego wody, napięcie powierzchniowe innych cieczy i ich kąt zwil-
żania na apolarnych i  monopolarnych ciałach stałych van Oss i  wsp. wyzna-
czyli te wielkości dla wielu cieczy. Okazało się, że stosując wyznaczone przez 
nich wartości składowych i parametrów napięcia powierzchniowego cieczy, dla 
których mierzono kąt zwilżania na rożnych ciałach stałych, nie otrzymuje się 
spójnych wartości składowych i  parametrów napięcia powierzchniowego ciał 
stałych. W związku z tym celem badań było przeprowadzenie analizy stosowal-
ności składowych i parametrów napięcia powierzchniowego modelowych cieczy 
do wyznaczania napięcia powierzchniowego polimetakrylanu metylu i nylonu 6. 

[1] C.J. van Oss, Interfacial forces in aqueous media, Marcel Dekker, New 
York, 1994 

Badania finansowane przez Narodowe Centrum Nauki - projekt nr 2014/15/B/ST4/05086
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Zwilżalność hydrofobowych ciał stałych, których napięcie powierzchniowe 
wynika z  oddziaływań międzycząsteczkowych Lifshitza-van der Waalsa ma 
duże znaczenie praktyczne. Wizualną miarą tego procesu jest kąt zwilżania (θ). 
Zależność między kątem zwilżania a właściwościami ciała stałego i cieczy zwil-
żającej można wyrazić za pomocą równania Younga. Równanie to ma następu-
jącą postać:

                     γSV– γSL cos θ =                                                              (1)

                        γLV

gdzie: γLV – napięcie powierzchniowe cieczy, γSV – napięcie powierzchniowe 
ciała stałego, γSL – napięcie międzyfazowe ciało stałe-ciecz.       

Z równania (1) wynika, że jeśli γSL = 0 i γSV = γLV wówczas powinno obser-
wować się całkowite rozpływanie danej cieczy po powierzchni ciała stałego. 
W  praktyce okazuje się, że określenie całkowitego zwilżania hydrofobowego 
ciała stałego przez ciecze napotyka na wiele trudności. Z badań Zismana i wsp. 
[1] wynika jasno, że całkowite zwilżanie takich ciał stałych zależy od rodzaju 
cieczy zwilżającej. Innymi słowy, udział poszczególnych rodzajów oddziaływań 
międzycząsteczkowych w napięciu powierzchniowym, a nie całkowita wartość 
napięcia powierzchniowego cieczy, decyduje o właściwościach zwilżających cie-
czy w układzie hydrofobowe ciało stałe-ciecz-powietrze. 

Praktycznie w bardzo nielicznych przypadkach obserwuje się całkowitą zwil-
żalność hydrofobowych ciał stałych, jeśli ich napięcie powierzchniowe równa się 
napięciu powierzchniowemu cieczy zwilżającej. Stąd celem badań było okre-
ślenie zależności między zwilżalnością takich hydrofobowych ciał stałych jak 
politetrafluoroetylen, polietylen i parafina a  ich napięciem powierzchniowym 
i  cieczy zwilżającej z  uwzględnieniem udziału różnych oddziaływań między-
cząsteczkowych w napięciu powierzchniowym cieczy. 

[1] W.A. Zisman, Contact Angle Wettability and Adhesion, in: Advances in 
chemistry series, vol., 43, Am. Chem. Society, Washington, DC, 1964, pp. 
1-51

Badania finansowane przez Narodowe Centrum Nauki - projekt nr 2014/15/B/ST4/05086.
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W literaturze można znaleźć wiele prac dotyczących procesu zwilżania polite-
trafluoroetylenu (PTFE) przez wodne roztwory surfaktantów oraz ich miesza-
nin [1-2]. Z badań tych wynika, że w zależności od stosowanej metody otrzy-
muje sie różne warunki, jakie powinny być spełnione dla całkowitego zwilżania 
powierzchni PTFE przez te roztwory. Teoretyczną miarą całkowitego rozpły-
wania się wodnych roztworów surfaktantów i  ich mieszanin po powierzchni 
ciała stałego jest tzw. krytyczne napięcie powierzchniowe zwilżania. Wartość 
tego napięcia najczęściej znacznie różni się od napięcia powierzchniowego 
PTFE wyznaczonego z pomiarów kąta zwilżania dla cieczy apolarnych. War-
tość krytycznego napięcia powierzchniowego zwilżania pozwala ustalić jedynie 
prawdopodobieństwo całkowitego rozpływania się wodnych roztworów surfak-
tantów i ich mieszanin po powierzchni PTFE, które dla surfaktantów węglowo-
dorowych praktycznie nigdy nie występuje, ze względu na fakt, że niemożliwym 
jest zredukowanie napięcia powierzchniowego wody przez adsorpcję węglowo-
dorowego surfaktantu na granicy faz woda-powietrze do wartości przewidywa-
nej jako krytyczne napięcie powierzchniowe zwilżania PTFE. Z drugiej strony, 
proponowana przez van Ossa i wsp. [3] wartość składowej Lifshitza-van der 
Waalsa napięcia powierzchniowego wody nie daje możliwości określenia kąta 
zwilżania wodnych roztworów surfaktantów i  ich mieszanin na powierzchni 
PTFE w zakresie stężenia surfaktantu od zera do CMC. Stąd też, celem badań 
było znalezienie parametru pozwalającego na przewidywanie procesu zwilżania 
powierzchni PTFE przez surfaktanty węglowodorowe i ich mieszaniny. 

[1] K. Szymczyk, A. Zdziennicka, J. Krawczyk, B. Jańczuk, Applied Surface 
Sci., 288 (2014) 488 

[2] K. Szymczyk, A. Zdziennicka, J. Krawczyk, B. Jańczuk, Colloids Surfaces 
A, 402 (2012) 132

[3] C.J. van Oss, Interfacial Forces in Aqueous Media, Marcel Dekker, New 
York, 1994

Badania finansowane przez Narodowe Centrum Nauki - projekt nr 2014/15/B/ST4/05086.



57

ADSORPCJA POSTERy

Napięcie powierzchniowe krzemu w odniesieniu do kwarcu

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

Właściwości powierzchniowe ditlenku krzemu były celem wielu badań, mię-
dzy innymi w aspekcie procesu zwilżania [1-3]. Zwilżanie poszczególnych ciał 
stałych zależy od ich napięcia powierzchniowego, napięcia powierzchniowego 
cieczy zwilżającej oraz międzyfazowego ciało stałe-ciecz. Wartość napięcia 
powierzchniowego zależy od rodzaju grup funkcyjnych obecnych w obszarze 
międzyfazowym. Porównując napięcie powierzchniowe rożnego rodzaju tlen-
ków, można dojść do wniosku, że wartości tych napięć w obecności pary wodnej 
o tym samym nasyceniu są podobne. Wynika z tego, że oddziaływania między 
atomami tlenu lub grupami -OH w obszarze międzyfazowym decydują o wiel-
kości napięcia powierzchniowego tlenków. W  literaturze trudno jest znaleźć 
porównanie między napięciem powierzchniowym danego pierwiastka i  jego 
tlenku w obecności pary wodnej. Dotyczy to w szczególności krzemu i kwarcu. 
Z  tego względu przeprowadzono pomiary kąta zwilżania na powierzchni 
krzemu przygotowanej w różny sposób - traktowanej mieszaniną kwasów lub 
zasad, bądź też nietrawionej. Do badań wybrano powierzchnie krzemu o orien-
tacji <110> i <111>, na których zmierzono kąt zwilżania dla wody, formamidu 
i  dijodometanu. Otrzymane wartości kąta zwilżania porównano z  tymi na 
powierzchni kwarcu o różnej gęstości atomów tlenu.

[1] F.M. Fowkes, J. Colloid Interface Sci., 28 (1968) 493
[2] A. Zdziennicka, K. Szymczyk, B. Jańczuk, J. Colloid Interface Sci., 340 

(2009) 243
[3] T. Suzuki, T. Kasahara, Cryst. Res. Technol., 45(12) (2010) 1305
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Anna Zdziennicka, Bronisław Jańczuk, Katarzyna Szymczyk,  
Joanna Krawczyk
Zakład Zjawisk Międzyfazowych, Wydział Chemii,  
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Rozpływanie się wodnych roztworów surfaktantów i  ich mieszanin po 
powierzchni ciał stałych zależy od różnicy między pracą adhezji i kohezji tych 
roztworów. Praca kohezji jest równa podwójnej wartości napięcia powierzchnio-
wego roztworów i łatwo ją określić eksperymentalnie, natomiast wyznaczenie 
pracy adhezji napotyka na wiele trudności. Zgodnie z termodynamiczną defini-
cją praca adhezji równa się sumie napięcia powierzchniowego roztworu i ciała 
stałego pomniejszonej o  napięcie międzyfazowe ciało stałe-roztwór. Według 
Younga-Dupre [1] pracę tę można obliczyć na podstawie napięcia powierzch-
niowego roztworu i kąta zwilżania tego roztworu na powierzchni ciała stałego, 
a z ich równania wynika, że dla hydrofobowych ciał stałych powinna występo-
wać liniowa zależność między napięciem adhezyjnym a powierzchniowym roz-
tworu. Jeśli nachylenie tej linii jest równe -1 wówczas druga stała w równaniu 
liniowym powinna być równa pracy adhezji roztworu do ciała stałego. Połowa 
wartości pracy adhezji określa krytyczne napięcie powierzchniowe zwilżania 
ciała stałego. Z kolei, van Oss i wsp. [2] sugerują, że praca adhezji wodnych roz-
tworów surfaktantów i ich mieszanin powinna być równa średniej geometrycz-
nej składowej Lifshitza-van der Waalsa napięcia powierzchniowego roztworu 
i napięcia powierzchniowego hydrofobowego ciała stałego. Jednakże w literatu-
rze trudno jest znaleźć jakie zmiany składowej Lifshitza-van der Waalsa napię-
cia powierzchniowego wody zachodzą w funkcji stężenia surfaktantu w wodzie. 
Stąd też stosując składową Lifshitza-van der Waalsa napięcia powierzchnio-
wego wody zaproponowaną przez van Ossa i wsp. [2] nie można określić pracy 
adhezji wodnych roztworów surfaktantów i  ich mieszanin do powierzchni 
hydrofobowych ciał stałych w zakresie stężenia surfaktantu od zera do CMC. 
Stąd celem badań było znalezienie odpowiedniego parametru, związanego ze 
składową Lifshitza-van dar Waalsa wody, który pozwoli na przewidywanie 
pracy adhezji wodnych roztworów dowolnych surfaktantów i ich mieszanin do 
powierzchni PTFE.

[1] A.W. Adamson, A.P. Gast, Physical Chemistry of Surfaces. New York: 
Wiley Interscience; 1997

[2] C.J. van Oss, Interfacial Forces in Aqueous Media, Marcel Dekker, New 
York, 1994

Badania finansowane przez Narodowe Centrum Nauki - projekt nr 2014/15/B/ST4/05086.



59

ADSORPCJA POSTERy

Napięcie powierzchniowe cieczy i jego podział na składowe 
w aspekcie zwilżania ciał stałych

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

Określenie właściwości zwilżających ciał stałych jest ważne zarówno z praktycz-
nego, jak i teoretycznego punktu widzenia. Pomimo wielu badań nie rozstrzy-
gnięto całkowicie problemu zwilżania ciał stałych przez różnego rodzaju ciecze 
lub roztwory. W  zależności od zastosowanej metody charakterystyki procesu 
zwilżania danego ciała stałego otrzymywano różne zależności między napię-
ciem powierzchniowym ciała stałego i cieczy zwilżających. Oczywiście analiza 
procesu zwilżania ciał stałych oparta jest najczęściej na pomiarach kąta zwil-
żania różnego rodzaju cieczy i roztworów oraz analizie tego procesu w oparciu 
o zastosowanie różnych podejść do napięcia powierzchniowego i międzyfazo-
wego w układzie ciało stałe-ciecz-powietrze. W literaturze istnieją dwa zasad-
nicze rodzaje podejść do napięcia powierzchniowego cieczy i ciała stałego oraz 
międzyfazowego ciało stałe-ciecz. Pierwsze, którego inicjatorem był Fowkes 
[1], traktuje napięcie powierzchniowe cieczy i ciał stałego jako sumę składo-
wych wynikających z  różnego rodzaju oddziaływań międzycząsteczkowych. 
Drugie natomiast nie uwzględnia podziału napięcia powierzchniowego cieczy 
i ciał stałych na składowe [2], i w przeciwieństwie do pierwszego, napięcie mię-
dzyfazowe ciało stałe-ciecz wyraża w  funkcji całkowitych napięć powierzch-
niowych ciała stałego i cieczy będących w kontakcie. Stąd też celem badań było 
znalezienie relacji pomiędzy tymi dwoma podejściami do napięcia powierzch-
niowego cieczy i ciała stałego oraz napięcia międzyfazowego ciało stałe-ciecz, 
a tym samym do procesu zwilżania w układach obejmujących polimerowe ciała 
stałe.

[1] F.M. Fowkes, Attractive forces at interfaces, Ind. Eng. Chem., 56 (1964) 
40

[2] D. Li, A.W. Neumann, Adv. Colloid Interface Sci., 39 (1992) 299
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Materiały polimerowe w  postaci mikrosfer ze względu na wszechstronność 
i duże możliwości zastosowań są bardzo uniwersalną grupą polimerów. Znaj-
dują szerokie zastosowanie m.in. w biochemii i medycynie jako nośniki leków 
czy w immobilizacji enzymów [1,2]. Do ich niewątpliwych zalet należy zali-
czyć: dużą odporność termiczną i mechaniczną (przy zastosowaniu aromatycz-
nych monomerów sieciujących), porowatość, obecność reaktywnych grup na 
powierzchni a przede wszystkim dużą stabilność oraz stosunkowo niski koszt 
produkcji. 

Tematem prezentowanych badań jest synteza nowych, multifunkcjonalnych 
polimerowych nośników do immobilizacji enzymów. Polimerowe mikrosfery 
otrzymano w  procesie kopolimeryzacji suspensyjno-emulsyjnej amidowych 
pochodnych (akryloamidu, metakryloamidu lub N,N’-metylenobisakrylo-
amidu) z  diwinylobenzen (DVB) i  metakrylanem glicydylu (GMA). Zasto-
sowano mieszaninę rozpuszczalników porotwórczych: toluen, dekan-1-ol 
lub alkohol benzylowy. Budowę produktów polimeryzacji potwierdzono przy 
użyciu FTIR i  analizy elementarnej. Dla zsyntezowanych materiałów wyko-
nano badania podatności na pęcznienie, wyznaczono liczbę epoksydową oraz 
określono powierzchnię właściwą, objętość porów oraz średni rozmiar porów 
metodą niskotemperaturowej adsorpcji azotu. 

W  kolejnym etapie, przeprowadzone zostały badania unieruchamiania 
β-galaktozy na otrzymanych nośnikach. Dokonano również wstępnej oceny 
wpływu różnych czynników (pH, temperatura) na właściwości polimerowego 
nośnika przed i po aktywacji enzymem. 

[1] J. Kobayashi, Y. Moria, S. Kobayashi, Chem. Commun., 40 (2006) 4227 
[2] M. Trytek, J. Fiedurek, B. Podkościelna, B. Gawdzik, M. Skowronek, J. Ind. 

Microbiol. Biotechnol., 42 (2015) 985
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 1Zakład Fizykochemii Powierzchni Ciała Stałego, Wydział Chemii,  
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,  
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 2Zakład Radiochemii i Chemii Koloidów, Wydział Chemii,  
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,  
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W pracy przedstawiono wyniki badań nad adsorpcją kwasów chlorowcofenok-
syoctowych z roztworów wodnych w obecności innych substancji należących do 
tej samej grupy herbicydów, o budowie zróżnicowanej pod względem rodzaju, 
liczby i położenia podstawnika. Jako sorbentu użyto mikroporowatego węgla 
aktywnego GAC (Norit) stosowanego w stacjach uzdatniania wody. Pomiary 
adsorpcji z dwuskładnikowych roztworów wodnych prowadzono metodą sta-
tyczną stosując dwie techniki: jednoczesną adsorpcję obu adsorbatów oraz 
poprzedzając proces adsorpcji preadsorpcją jednego składnika – ze względu na 
wielkość ziaren oraz mikroporowaty charakter wykorzystywanego węgla oba 
sposoby nie są w pełni równoważne przy określonym reżimie czasowym. Rów-
nowagowe stężenia adsorbatów wyznaczono stosując wysokosprawną chroma-
tografię cieczową HPLC. Poprzez wyznaczenie i porównanie izoterm adsorpcji 
z roztworów o różnych wzajemnych proporcjach stężeń adsorbatów starano się 
znaleźć charakterystyczne zależności dla badanych układów. Analiza danych 
ma na celu poszerzenie wiedzy o mechanizmie adsorpcji herbicydów [1,2] oraz 
może być wykorzystana w badaniach nad udoskonaleniem technik adsorpcyj-
nych na węglu aktywnym w układach wieloskładnikowych.

[1] A.W. Marczewski, M. Seczkowska, A. Deryło-Marczewska, M. Blachnio, 
Adsorption, 22 (2016) 777

[2] A. Deryło-Marczewska, M. Błachnio, A.W. Marczewski, A. Świątkowski, 
B. Buczek, Chem. Eng. J., 308 (2017) 408
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W pracy przedstawiono spektroskopową, mikroskopową oraz dyfrakcyjną ana-
lizę struktury i morfologii powierzchni na poziomie mikro- i nanoskali mate-
riału krzemionkowego typu piana mezokomórkowa (MCF – Mesocellular 
Silica Foam).

Mezoporowate materiały krzemionkowe dzięki swoim unikalnym wła-
ściwościom (duża powierzchnia właściwa i  objętość porów, uporządkowana 
struktura porów o ściśle określonych rozmiarach) znalazły szerokie zastosowa-
nie w  medycynie, farmacji, nanotechnologii i  inżynierii materiałowej. Dzięki 
dobrze rozwiniętej powierzchni wewnętrznej i dużej objętości porów wykorzy-
stywane są jako specyficzne adsorbenty do otrzymywania nowych funkcjonal-
nych bio/nośników m.in. biochipy, biosensory, nośniki leków, mikro- i nano-
urządzenia terapeutyczne itp. [1,2]. Ważną zaletą tych materiałów jest ich duża 
pojemność adsorpcyjna, selektywność, wysoka odporność hydrotermalna i moż-
liwość modyfikacji właściwości fizykochemicznych materiałów MCF (struk-
tury porowatej, geometrii i morfologii) na etapie syntezy. Stwarza to możliwość 
zaprojektowania ich struktury powierzchniowej  do potencjalnych zastosowań 
w katalizie, adsorpcji czy nanotechnologii.

Porowate adsorbenty krzemionkowe różniące się wielkością powierzchni 
właściwej, objętością i  rozmiarami porów otrzymano na bazie kopolimerów 
trójblokowych typu Pluronic, jako matryc porotwórczych przy użyciu zmo-
dyfikowanej metody opisanej w  pracy [3,4]. Właściwości strukturalne otrzy-
manych adsorbentów określono za pomocą niskotemperaturowych izoterm 
adsorpcji/desorpcji azotu i rentgenowskiej analizy dyfrakcyjnej (XRD). Struk-
turę w mikro- i nanoskali, morfologię, topografię oraz ilościowy i  jakościowy 
skład chemiczny powierzchni mezoporowatej krzemionki scharakteryzowano 
za pomocą AFM oraz TEM z mikroanalizą rentgenowską (EDX).

[1] S.Chen, S. Shaoai, Z. Xiaoqiong , H. Qiang, et al., J. Sep. Sci., 37 (2014) 
2411. 

[2] M. Hartmann, Chem. Mater., 17 (2005) 4577.
[3] P. Schmidt-Winkel, W.W. Lukens Jr., et al., J. Am. Chem. Soc., 121 (1999) 

254.
[4] A. Derylo-Marczewska, A.W. Marczewski, et al., Pol. J. Chem., 82 (2008) 

205.
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Badanie adsorpcji barwników na węglu aktywnym w układach 
wieloskładnikowych z wykorzystaniem spektrofotometrii UV-Vis

Małgorzata Sęczkowska, Adam W. Marczewski, Anna Deryło-Marczewska, 
Agnieszka Chrzanowska
Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Jednym z największych problemów środowiskowych współczesnego świata jest 
zanieczyszczenie wód zarówno powierzchniowych i  gruntowych, jak i  pod-
ziemnych oraz morskich. Ze względu na intensywny rozwój przemysłu, wśród 
zanieczyszczeń wód oraz ścieków znajduje się wiele barwników i pigmentów. 
Związki te są trudno biodegradowalne, toksyczne i kancerogenne, a ich zabar-
wienie jest widoczne nawet przy niewielkich stężeniach [1].

Metody adsorpcyjne są powszechnie wykorzystywane w  procesie oczysz-
czania wód i ścieków z substancji toksycznych. Zastosowanie węgla aktywnego 
jako adsorbentu umożliwia skuteczne usuwanie zanieczyszczeń, a  zwłaszcza 
organicznych [2-4].

Efektywność procesu adsorpcji warunkowana jest przez szereg czynników, 
a  jednym z  najistotniejszych jest obecność substancji konkurującej [5-10]. 
Dostarczenie wyczerpujących i  szczegółowych danych dotyczących adsorpcji 
zanieczyszczeń w układach wieloskładnikowych może mieć kluczowe znacze-
nie w kontroli całego procesu oczyszczania wód i ścieków.

Celem niniejszej pracy było badanie adsorpcji barwników na węglu aktyw-
nym w  układach wieloskładnikowych z  wykorzystaniem spektrofotometrii 
UV-Vis. Doświadczalnie wyznaczono izotermy adsorpcji oraz profile stęże-
niowe, które przeanalizowano przy użyciu prostych równań kinetycznych.

[1] A. Deryło-Marczewska, A.W. Marczewski, Sz. Winter, Annales, 13 (2008) 
287.

[2] C. Moreno-Castilla, Carbon, 42 (2004) 83.
[3] D. Das, V. Gaur, N. Verma, Carbon, 42 (2004) 2949.
[4] E. Okoniewska, J. Lach, E. Ociepa, L. Stępniak, Environ. Ptot. Eng. 39 

(2013) 135.
[5] N.P. Cheremisinoff, „Handbook of Water and Wastewater Treatment 

Technologies”, Butterworth-Heinemann: Boston, 2002.
[6] T.M. Ward, F.M. Getzen, Environ. Sci. Technol., 4 (1970) 64.
[7] K. Ebie, F. Li, Y. Azuma, A. Yuasa, T. Hagishita, Water. Res., 35 (2001) 

167. 
[8] A. Deryło-Marczewska, A.W. Marczewski, Appl. Surf. Sci., 196 (2002) 

264. 
[9] A.W. Marczewski, M. Seczkowska, A. Deryło-Marczewska, M. Blachnio, 

Adsorption, 22 (2016) 777. 
[10] M. Zahoor, J. Chem. Soc. Pak., 33 (2011) 305.
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Wzrastające zanieczyszczenie powietrza gazami cieplarnianymi a w tym CO2 
wzmocniło badania nad poszukiwaniem skutecznych i tanich sorbentów CO2. 
Większość metod wychwytywania CO2 skupia się na nad metodami suchymi 
opartymi o  PSA, TSA, VPSA. Jako sorbenty stosuje się zeolity oraz węgle 
aktywne. Zastosowanie węgli na dużą skalę powoduje, iż są lepszymi sorbentami 
CO2, to jednak ścierają się i mogą powodować zapalenie się warstwy sorpcyjnej. 

Powstała koncepcja opracowania sorbentu zeolitowego składającego się 
z węgla aktywnego i zeolitu otrzymanego w jednostkowym procesie scalania.

W  niniejszej pracy przedstawiono syntezę materiału zeolitowego o  struk-
turze Na-P1 na drodze hydrotermalnej reakcji popiołu lotnego z  wodnym 
roztworem wodorotlenku sodu. Materiał wyjściowy do syntezy zeolitu Na-P1 
stanowił popiół lotny klasy F będący odpadem po spalaniu węgla kamiennego 
z  Elektrowni Rybnik. Zawartość najważniejszych pierwiastków (forma tlen-
kowa) w popiele wynosiła: SiO2 – 42,61%, Al2O3 – 23,51%, CaO – 17,22%, 
Fe2O3 – 5,61%, SO3 – 3,05%.  Synteza zeolitu Na-P1 prowadzona była na 
ćwierć technologicznej linii do syntez zeolitów według następujących warun-
ków: 20 kg popiołu, 10,8 kg NaOH, 90 dm3 wody, temperatura reakcji 80°C, 
czas reakcji 24h. 

W  wyniku reakcji otrzymano materiał zeolitowy Na-P1, który następnie 
zmieszano z  10% dodatkiem cementu jako lepiszcza i  7% dodatkiem węgla 
aktywnego (K14, AG, Norit) oraz formowanego sita węglowego (SMA).

Badanie tekstury przeprowadzono na analizatorze powierzchni właściwej 
ASAP 2020 firmy Micromeritics na podstawie izoterm adsorpcji i  desorpcji 
par azotu w temperaturze ciekłego azotu. Otrzymane formy zeolitowo węglowe 
przebadano również pod katem sorpcji CO2. Pomiar sorpcji statycznej prowa-
dzono na wyżej wspomnianej aparaturze w temperaturze 0°C i 25°C. 

W  wyniku przeprowadzonych badan wpływ dodatku 7% węgla powoduję 
wzrost nie tylko powierzchni właściwej, ale również powierzchni i  objętości 
mikroporów, co może znaleźć odwzorowanie w  ilości sorbowanego CO2 tak 
w warunkach statycznych jak i dynamicznych.

Praca finasowana w ramach prac statutowych S-12/II/B/2016 
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Paweł Mazierski1, Magda Kozak1, Marek Kobylański1, Magdalena Diak1,  
Michał Winiarski2, Tomasz Klimczuk2, Wojciech Lisowski3,  
Anna Malankowska1, Grzegorz Nowaczyk4, Adriana Zaleska-Medyńska1
 1Katedra Technologii Środowiska, Wydział Chemii,  
Uniwersytet Gdański, 80-308 Gdańsk, Polska

 2Katedra Fizyki Ciała Stałego, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki 
Stosowanej, Politechnika Gdańska, 80-233 Gdańsk, Polska

 3Mazowieckie Centrum Analizy Powierzchni, Instytut Chemii Fizycznej,  
Polska Akademia Nauki, 01-224 Warszawa, Polska

 4Centrum NanoBioMedyczne, Uniwersytet Adama Mickiewicza, 
61-614 Poznań, Polska

Nanorurki ditlenku tytanu (TiO2 NTs) ze względu na swoją rozwiniętą 
powierzchnię, uporządkowaną strukturę, stabilność fizyko-chemiczną, odpor-
ność na fotokorozję oraz zdolność do utleniania związków organicznych mogą 
zostać wykorzystane w procesach oczyszczania fazy wodnej lub gazowej.

Badania obejmowały syntezę nanorurek TiO2 modyfikowanych nanocząst-
kami Ag, Ag2O oraz Cu, Cu2O metodą utleniania anodowego stopów tytanu 
Ti-Ag oraz Ti-Cu. Zbadano wpływ skłądu stopu stosowanego jako substrat 
(stopy tytanu zawierające 5,10 oraz 15% wag. Cu lub Ag) oraz potencjału 
przyłożonego podczas anodyzacji na morfologię powierzchni oraz aktywność 
fotokatalityczną otrzymanych nanorurek w modelowej reakcji degradacji fenolu 
w fazie wodnej pod wpływem promieniowania z zakresu UV-Vis (λ > 350 nm) 
oraz Vis (λ > 420 nm). Charakterystyka otrzymanych próbek obejmowała bada-
nie morfologii (SEM/TEM), analizę struktury krystalicznej (XRD), składu 
powierzchniowego (XPS), właściwości optycznych fotoluminescencyjnych. 
Badania wykazały, że zawartość metali oraz potencjał anodowania znacząco 
wpływają na morfologię otrzymanych nanorurek, a także ich aktywność foto-
katalityczną.

Badania zostały sfinansowane z  projektu OPUS 8 „Przestrzennie zorientowane nano-
struktury typu TiO2/MxOy otrzymywane metodą elektrochemiczną.” (NCN 2014/15/B/
ST5/00098).
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Dwutlenek węgla – surowiec czy odpad?

Janusz Ryczkowski
UMCS, Wydział Chemii, Zakład Technologii Chemicznej, Lublin

Alternatywne i bezpieczne dla środowiska źródła pozyskiwania energii nie są 
w stanie zaspokoić ogromnego zapotrzebowania, dlatego też jednym z możli-
wych scenariuszy działania jest „wychwytywanie” (capturing) CO2 pochodzą-
cego ze źródeł antropogenicznych i zapobieganie jego przedostawaniu się do 
atmosfery [1]. Nagromadzony w ten sposób gaz może być następnie przecho-
wywany, bądź też wykorzystywany na drodze chemicznej oraz biochemicznej 
[2]. 

Główne cele w obszarze wykorzystania CO2 obejmują identyfikację obiecu-
jących technologii utylizacji dwutlenku węgla z potencjałem do wytworzenia 
produktów przy ekonomicznie uzasadnionych kosztach oraz oszacowanie barier 
technicznych i handlowych wykorzystania tego związku jako surowca. Na dzień 
dzisiejszy istnieją trzy główne kierunki wykorzystania CO2 (Rys. 1) jako: 

•	 nośnik energii odnawialnej, 
•	 surowiec do produkcji różnych chemikaliów oraz 
•	 rozpuszczalnik lub ciecz robocza.

Rys. 1. Różne kierunki wykorzystania CO2 [3].

Aktualne wykorzystanie komercyjne dwutlenku węgla w  skali światowej 
szacowane jest na około 200 Mton/rok. Największe ilości CO2 zużywane są 
do produkcji mocznika i  procesu wspomagania wydobycia ropy naftowej 
(EOR  – Enhanced Oil Recovery).

[1] M.M. Masud, A.Q. Al-Amin, R. Akhtar, F. Kari, R. Afroz, M.S. Rahman, 
      M. Rahman, J. Cleaner Prod., 89 (2015) 41
[2] J. Ryczkowski, w: Praktyka ochrony środowiska, A. Lesiuk (red.), 

Wydawnictwo 
     Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2015, str. 95-138
[3] A.A. Olajire, J. CO2 Util., 3–4 (2013) 74
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Katalizatory reformingu parowego metanolu

W. Zawadzki, W. Gac, M. Greluk, G. Słowik, A. Machocki
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Chemii,  
Zakład Technologii Chemicznej,  
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin, Polska

W ostatnich latach obserwuje się rosnące zainteresowanie problematyką pro-
dukcji i wykorzystania wodoru do celów energetycznych, szczególnie z wyko-
rzystaniem ogniw paliwowych. Ogniwo paliwowe PEM jest urządzeniem 
elektrochemicznym zasilanym wodorem i tlenem. Niedawno, z powodzeniem 
zrealizowano projekty prowadzące do opracowania ogniw paliwowych PEM 
z  wewnętrznym reformingiem alkoholu metylowego. W  urządzeniu IRAFC 
(Internal Reforming Alcohol High Temperature PEM Fuel Cell) wodór 
generowany jest wewnątrz ogniwa w  reakcji reformingu parowego metanolu 
(SRM) [1]. 

Podstawą do opracowania systemu IRAFC był fakt, że mieszanina produk-
tów reakcji reformingu parowego metanolu (głównie H2 i CO2) mogła być bez-
pośrednio wykorzystana do zasilania ogniwa paliwowego. Problem stanowiło 
jednak opracowanie bardzo aktywnych i  stabilnych katalizatorów mających 
zdolność przetwarzania metanolu w niskich temperaturach jednocześnie wyka-
zujących niską selektywność do tlenku węgla.

Celem badań była analiza właściwości modyfikowanych katalizatorów 
Pd/ZnO pod kątem możliwości ich zastosowania w  baterii wysokotempera-
turowych ogniw paliwowych PEM z wewnętrznym reformingiem. Aktywność, 
selektywność i  stabilność otrzymanych katalizatorów porównywano z  katali-
zatorem komercyjnym Cu/ZnO (HiFUEL R120, Alfa Aesar). Badania pro-
wadzono przy wykorzystaniu zautomatyzowanego referencyjnego układu 
reaktorowego (PID ENG&TECH) w  szerokim zakresie temperatur od 180 
do 420oC. Katalizatory poddano również testom zapowietrzania w warunkach 
podwyższonej temperatury, symulującymi uruchomienie i  zatrzymanie urzą-
dzenia. 

[1] G. Avgouropoulos, T. Ioannides, J.K. Kallitsis, S. Neophytides, Chemical 
Engineering Journal (2011) 95–101.
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Wpływ składu katalizatorów niklowych na przebieg reakcji 
metanizacji CO2 

Wojciech Gac1, Witold Zawadzki1, Marek Rotko1, Magdalena Greluk1, 
Grzegorz Słowik1, Andrzej Machocki1, Sylwia Turczyniak2
 1Zakład Technologii Chemicznej, Wydział Chemii,  
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

 2Laboratorium Analityczne Wydziału Chemii, 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 

W ostatnich latach coraz większą uwagę poświęca się problemowi wzrastają-
cego stężenia CO2 w atmosferze. Efekt ten wiąże się bezpośrednio ze wzrostem 
konsumpcji paliw kopalnych. CO2 powstaje podczas spalania surowców węglo-
wych i  węglowodorowych. Tworzy się również w  wyniku przemian bioche-
micznych na składowiskach stałych odpadów komunalnych. Zagospodarowanie 
CO2 staje się obecnie olbrzymim wyzwaniem ekologicznym, technologicznym 
i ekonomicznym. Jednym z interesujących kierunków wykorzystania CO2 jest 
produkcja nośników energii, w tym metanu. Proces ten może być zintegrowany 
z produkcją wodoru przy udziale odnawialnych źródeł energii.

Celem prowadzonych badań było określenie wpływu składu katalizatorów na 
przebieg reakcji metanizacji CO2. 

Badaniom poddano katalizatory niklowe otrzymane metodą impregna-
cji z  wybranymi typami nośników tlenkowych. Zawartość niklu zmieniano 
w zakresie od ok. 10 do 40 % wag. W badaniach wykorzystano szereg zaawan-
sowanych technik eksperymentalnych. Wykazano, iż nośnik wpływał zarówno 
na przemiany prekursorów, wielkość krystalitów NiO, jak również na sposób 
formowania się fazy aktywnej i właściwości powierzchniowe krystalitów niklu. 
Elementarne etapy reakcji śledzono przy wykorzystaniu spektroskopii w pod-
czerwieni (DRIFT). Badania wykazały, iż dwutlenek węgla w obecności wodoru 
w niskich temperaturach (100-200°C) ulega dysocjacyjnej adsorpcji z utworze-
niem różnie zaadsorbowanych cząstek CO oraz powierzchniowych form węgla-
nów i mrówczanów, przekształcających się następnie do metanu. Wzrost tempe-
ratury reakcji prowadził do zmian stabilności odpowiednich powierzchniowych 
cząstek, w dużym stopniu uzależnionych od rodzaju nośnika i zawartości niklu. 

Badania prowadzono w ramach projektu “Opracowanie innowacyjnej koncepcji wykorzy-
stania strumienia odpadowego dwutlenku węgla w  biorafineriach” finansowanego przez 
NCBR w ramach programu ERANET-Bioenergy.
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Porównanie wybranych technik preparatyki w aspekcie kreacji 
właściwości powierzchni i aktywności katalizatorów Cu/ZnO/Al2o3

Paweł Kowalik1, Katarzyna Antoniak-Jurak1, Wiesław Próchniak1,  
Kamila Michalska1, Grzegorz Słowik2
 1Instytut Nowych Syntez Chemicznych,  
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13a, 24110 Puławy

 2Wydział Chemii UMCS, pl. M. Curie-Skłodowskiej 3,20-031 Lublin

Katalizatory Cu/ZnO/Al2O3 znajdują szerokie zastosowanie w  wielu gałę-
ziach przemysłu chemicznego [1] co sprawia, że zagadnienia związane z  ich 
preparatyką są obiektem stałego zainteresowania. Znanym jest, że wysoka ich 
aktywność wynika z odpowiedniej dyspersji Cu i porowatości materiału katali-
tycznego [2]. Z tego względu stale poszukuje się odpowiednich dla  dużej skali 
technik syntezy pozwalających na uzyskanie pożądanych właściwości finalnych 
katalizatorów.

Porównano i podjęto próbę wyjaśnienia wpływu preparatyki katalizatorów 
o składzie: 58,5% wag. CuO, 24,0% wag. ZnO, 17,5% wag. Al2O3, na właściwo-
ści powierzchni i aktywność w niskotemperaturowej konwersji CO (LT-WGS). 
Syntezy przeprowadzono technikami: współstrącania, strącania homogenicz-
nego z  wykorzystaniem hydrolizy mocznika, syntezy spaleniowej oraz roz-
kładu termicznego mrówczanów. Charakterystykę materiałów przeprowadzono 
technikami: BET, TG/MS, TPR, chemisorpcji N2O i SEM. Porównano stałe 
szybkości reakcji LT-WGS w obszarze kinetycznym w zakresie 180–240°C pod 
ciśnieniem 2,5 MPa.

Rezultaty prac potwierdzają istotny wpływ sposobu preparatyki na teksturę 
powierzchni katalizatorów, dyspersję miedzi i aktywność. Wynika z nich wysoka 
przydatność technik współstrącania, pozwalających na otrzymanie najbardziej 
aktywnych katalizatorów. Jest to efektem m. in. tego, że rozkład termiczny 
takich prekursorów jest procesem endotermicznym i prowadzi do form tlenko-
wych o najwyższym stopniu rozwinięcia powierzchni, których dalsza redukcja 
daje małe krystality Cu (≈ 35 nm) i najwyższą jej dyspersję (≈ 3,0%). Szcze-
gólnie interesujące wyniki uzyskano dla preparatów współstrącanych z roztwo-
rów alkoholowo-wodnych (zamiast wodnych). Efektem takiej modyfikacji jest 
zmniejszenie krystalitów Cu do nawet 24 nm, wzrost dyspersji (≈ 4,6%) i wyż-
sza aktywność finalnych katalizatorów.

[1] C.H. Bartholomew, R.J. Farrauto, Fundamentals of industrial catalytic 
processes, Wiley-Interscience, 2006.

[2] M. Behrens, J. Catal. 237 (2009) 24–29.
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Cynkowo-glinowe materiały o strukturze spinelu ZnxAlyoz – 
preparatyka i ocena właściwości powierzchniowych

K. Antoniak-Jurak, P. Kowalik, W. Próchniak, M. Konkol
Instytut Nowych Syntez Chemicznych, Puławy,  
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13a

Mieszane tlenki metali o strukturze spinelu ZnxAlyOz charakteryzują się wie-
loma interesującymi właściwościami z punktu widzenia zastosowania w kata-
lizie. Znanych jest szereg metod ich otrzymywania tj. współstrącanie, zol-żel, 
techniki hydrotermalne, solwotermalne i  mikroemulsyjne. Dla wytworzenia 
struktury spinelu prekursory poddaje się obróbce termicznej >450 oC. Przy 
odpowiednio dobranych parametrach syntezy otrzymane układy ZnxAlyOz 
powinny wykazywać nanorozmiarowość, duże rozwinięcie powierzchni, 
korzystną strukturę porów, stabilność termiczną – co może czynić je atrakcyj-
nymi w różnorodnych zastosowaniach katalitycznych.

W pracy przebadano trzy sposoby wytwarzania spineli cynkowo-glinowych 
ZnxAlyOz o stosunku Zn/Al = 0,7: na drodze wytrącania i termicznego roz-
kładu otrzymywanych prekursorów o strukturze hydrotalkitowej (LDHs - Lay-
ered Double Hydroxides) Zn-Al_W, na drodze wytrącania z dodatkiem środka 
powierzchniowoczynnego (CTAB – bromek cetylo-trimetylo-amoniowy) 
Zn-Al_C, na drodze saturacji wodnej zawiesiny bieli cynkowej i  hydroksy-
tlenku glinu strumieniem CO2 Zn-Al_S. Otrzymane materiały poddano cha-
rakterystyce fizykochemicznej metodami: niskotemperaturowej fizysorpcji 
azotu, porozymetrii rtęciowej oraz metodą proszkowej dyfrakcji rentgenowskiej.

Tabela. 1. Właściwości teksturalne materiałów ZnxAlyOz.
próbka SBET [m2/g] Vc [g/cm3] Vmez [g/cm3]

Zn-Al_C 292 0,76 0,73
Zn-Al_W 178 0,60 0,43
Zn-Al_S 139 1,28 0,36

Stosując metody współstrącania i  obróbki termicznej otrzymano materiały 
glinowo-cynkowe o dominującej strukturze spinelu cechującego się wysokim 
stopniem rozwinięcia powierzchni właściwej oraz korzystną strukturą porowatą. 
Wykazano, że zastosowanie środka powierzchniowo czynnego stwarza moż-
liwości otrzymania materiałów ZnxAlyOz o  specyficznych, korzystniejszych 
właściwościach teksturalnych (jednorodna mezoporowata struktura) od właści-
wości kształtowanych na drodze konwencjonalnych metod strąceniowych jak 
również otrzymywanych na drodze saturacji bieli i hydroksytlenku glinu.
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Otrzymywanie i charakterystyka mikroemulsyjnych nośników 
składników aktywnych

Patrycja Szumała
Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny,  
Katedra Technologii Koloidów i Lipidów, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

Koloidy służące do przenoszenia składników aktywnych stanowią szeroką grupę 
układów, wśród których można wyróżnić mikroemulsje (ME). Są to przezroczy-
ste, optycznie izotropowe, termodynamicznie stabilne dyspersje tworzone przez 
dwie niemieszające się fazy (wodę i olej) oraz surfaktanty i często kosurfaktanty. 
Zwiększone zainteresowanie ME wynika z  ich potencjalnych korzyści w sto-
sunku do tradycyjnych preparatów, takich jak duża powierzchna międzyfazowa, 
wysoką zdolność solubilizacji, wzrost możliwości penetracji przez błony biolo-
giczne i  łatwości wytwarzania [1-2]. Składnik aktywny „zamknięty” w  takim 
układzie może natomiast wykazywać zwiększoną biodostępność, w  wyniku 
zwiększenie jego dawki, kontroli stopnia uwalniania czy poprawy stabilności [3].

W zależności od składu, krzywizny i elastyczność filmu na granicy faz, ME 
mogą być charakteryzowane jako W/O, O/W lub struktura biciągła (fazy wza-
jemnie się przenikają). Ponadto, w trakcie ich tworzenia często występują prze-
miany fazowe skutkujące zmianą struktury tych układów [1].

W  celu otrzymania nanonośników w  formie ME zoptymalizowano skład 
oraz typ układów, określając wpływ surfaktantów na budowę i zdolność solu-
bilizacji fazy wodnej. Jako składnik aktywny wykorzystano kwas hialuronowy 
(HA) o różnej masie cząsteczkowej. HA, stanowiący polimer naturalny, wystę-
puje przede wszystkim w  macierzy pozakomórkowej i  odpowiada m.in. za 
utrzymanie odpowiedniego poziomu wody w  skórze właściwej. Jest również 
szeroko stosowany do wytwarzania matryc hydrożelowych czy wypełniacz tka-
nek. W formie zdyspergowanej w ME będzie możliwe jego przeniesienie przez 
barierę skórną. 

Strukturę sporządzonych układów określono za pomocą pomiarów prze-
wodnictwa elektrycznego, natomiast wielkość cząstek i  stopień polidyspersyj-
ności zbadano przy użyciu technik DLS (Dynamic Light Scatterin). Ponadto, 
wyznaczono wpływ rodzaju i ilości kwasu hialuronowego wprowadzonego do 
ME na właściwości reologiczne tych układów. 

[1] S. Bardhan, K. Kundu, S.K. Saha, B.K. Paul, J. Colloid Interface Sci. 411 
(2013) 152

[2] R.H.H. Neubert, Eur. J. Pharm. Biopharm. 77 (2011) 1
[3] S. Heuschkel, A. Goebel, R.H.H. Neubert, J. Pharm. Sci. 97 (2008) 603
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Solubilizacja olejku goździkowego w roztworach micelarnych 

Alicja Lis, Beata W. Domagalska
Wydział kosmetologii, Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia 
ul. Podwale 13, 00-252 Warszawa 

Clove bud oil is derived from the dried flower buds of Clove, a perennial tropical 
plant deriving from Indonesia. The major aroma constituents of clove buds are 
eugenol and eugenyl acetate. [1] Its antioxidant, antifungal and antimicrobial 
activity has been proven in many studies. [2, 3] It is a plant with great potential 
in cosmetic, pharmaceutical and food industries. 

The aim of this study was to obtain the microemulsion concentrate with 
clove bud oil. 14 systems were tested using three surfactants and two co surfac-
tants in different configurations and proportions. 

Test results provided in form of ternary phase diagrams show that the most 
favorable are systems containing Polysorbate 20 and Isopropanol in 1:3 ratio 
and PEG-40 Hydrogenated Castor Oil and Polysorbate 80 in 1:1 ratio. Based 
on the analysis of these studies suggested microemulsion concentrate conta-
ining 72% of the surfactant (and PEG-40 Hydrogenated Castor Oil and Poly-
sorbate 80 in 1:1 ratio) and 28% of oil.

[1] Razafimamonjison DENG, Jahiel M, Duclos T, Ramanoelina P, Fawbush 
F, Danthu P. Int. J. Basic App Sci.; 3(3) (2014) 224

[2] Misharina TA, Alinkina ES, Medvedeva IB. APPL BIOCHEM 
MICRO+.; 51(1) (2015) 119

[3] Lazar-Baker EE, Hetherington SD, Ku VV, Newman SM. Lett Appl 
Microbiology.; 52 (2011) 227
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Badania aktywności antyutleniającej kwasów fenolowych 
w układach micelarnych

Władysław Rudziński1, Jolanta Narkiewicz-Michałek1, Marta Szymula2
 1Zakład Chemii Teoretycznej, Wydział Chemii,  
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,  
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin

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

Jedną z najważniejszych cech układów micelarnych jest ich zdolność solubili-
zacji cząsteczek substancji o różnym charakterze hydrofilowo-hydrofobowym. 
Zjawisko to jest efektem oddziaływań elektrostatycznych i  hydrofobowych 
pomiędzy micelą i cząsteczką solubilizatu. Solubilizacja w micelach ma wpływ 
na mechanizm i  kinetykę reakcji organicznych zachodzących w  tego rodzaju 
układach. 

W  prezentacji przedstawiono wyniki badań aktywności antyutleniającej 
kwasów fenolowych za pomocą reakcji z rodnikiem DPPH (1,1-difenylo-2-pi-
krylohydrazyl). Ponieważ rodnik ten jest nierozpuszczalny w wodzie, natural-
nym środowiskiem reakcji są bądź rozpuszczalniki organiczne, bądź układy 
micelarne. 

Kwasy fenolowe są złożoną grupą związków budzących ostatnio duże zain-
teresowanie ze względu na ich zdolność do wygaszania reaktywnych form tlenu 
i  tym samym zapobiegających utlenianiu produktów żywnościowych. Efek-
tywność działania kwasów fenolowych zależy od ilości i  reaktywności grup 
hydroksylowych w pierścieniu benzenowym oraz od ich lokalizacji w układzie 
mikroniejednorodnym. Aby ocenić przydatność kwasów fenolowych jako prze-
ciwutleniaczy, zbadano reakcję kwasu kumarowego (CA), ferulowego (FA) 
i  kawowego (CAA) z  DPPH w  roztworach surfaktantu niejonowego Triton 
X-100 i kationowego CTAB o różnym stężeniu (> CMC) i w różnej tempera-
turze. 

[1] M. Niyaz Khan, Micellar Catalysis, in: Surfactant Science Series, M. Niyza 
Khan (ed), vol. 133, Taylor & Francis Group, A CRC Press Book, 2006.
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Katalizatory energetyczne dotowane tlenkami miedzi

Agnieszka Marcewicz-Kuba
Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Wydział Chemii,  
Zakład Chemii Środowiskowej, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin 

Stosowane obecnie technologie usuwania SO2 ze źródeł stacjonarnych polegają 
w głównej mierze na odsiarczaniu gazów spalinowych metodami absorpcyjnymi 
(jednak niemalże wszystkie wymagają zarówno dodatkowego zużycia energii, 
jak i konieczność montażu dodatkowych urządzeń, zwiększając znacznie koszty, 
które nie zwracają się podczas eksploatacji) czy metodą katalitycznej konwersji 
SO2 do SO3 przy użyciu tlenkowych katalizatorów V2O5/Al2O5 oraz utlenia-
niu SO2 z zastosowaniem katalizatorów żelazowych lub manganowych. Metody 
katalityczne są tańsze a równie skutecznie, z dużą wydajnością pozwalają uniesz-
kodliwiać powstałe zanieczyszczenia siarkowe. Ponadto katalityczne usuwanie 
wyklucza konieczność podgrzewania gazów i  montowania elektrofiltrów, co 
prowadzi do obniżenia kosztów eksploatacji. Innym sposobem utrzymania nie-
zasiarczonego powietrza jest niedopuszczenie do powstawania zanieczyszczeń 
siarkowych, poprzez zastosowanie odpowiednich substancji wiążących siarkę na 
poziomie palącego się ziarna węglowego. Do takich substancji należy kataliza-
tor typu DESONOX, powodujący odsiarczanie gazów odlotowych od 54 do 97 
% w zależności od składu zarówno katalizatora, jak i węgla. 

Praca przedstawia wykorzystanie syntetycznego zeolitu, jako nośnika dla 
tlenków miedzi - aktywnego składnika katalizatorów typu DESONOX. Badano 
katalizatory o różnej zawartości tlenku miedzi (w zakresie 5-15% wagowych), 
naniesionego na nośnik metodą klasycznej impregnacji. Próbki „czystego” węgla 
(węgiel użyty do badań pochodził z  Kopalni Węgla Kamiennego „Ziemo-
wit”), i węgla z domieszką katalizatorów spalano w reaktorze przepływowym 
w  atmosferze powietrza, w  temperaturze 1123K przez 2 godziny. Stosunek 
katalizatora do węgla wynosił 1:100, 1:200 oraz 1:500. 

[1] A. Marcewicz-Kuba, D.Nazimek, Annal.Pol.Chem.Soc., 2(2003)843
[2] H. N. Soud, M. Takeshita, FGD Handbook, IEA Coal Research London, 

1994
[3] A. Marcewicz-Kuba, D. Nazimek, Ads.Scien.Technol. 16(1998)803
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Tlenkowe układy Co-Ce otrzymywane metodą szybkiej kalcynacji – 
preparatyka i charakteryzacja właściwości teksturalnych 

P. Kowalik, P. Wiercioch, K. Antoniak-Jurak, W. Próchniak
Instytut Nowych Syntez Chemicznych,  
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13a, 24-110 Puławy

Znanym jest, że niekorzystna rekrystalizacja fazy aktywnej katalizatorów może 
biec już w trakcie rozkładu termicznego prekursorów, a jej tempo nasila się wraz 
z temperaturą i ilością pary wodnej w środowisku reakcji. Należy zatem dążyć 
do skrócenia czasu rozkładu termicznego i ograniczenia czasu oddziaływania 
jego produktów z parą wodną w wysokiej temperaturze. Możliwości takie daje 
technika szoku termicznego, w której czas przebywania materiału poddawanego 
obróbce termicznej wynosi około 5 sek. i  jest radykalnie mniejszy niż w przy 
kalcynacji prowadzonej w sposób konwencjonalny.

Badano wpływ temperatury na właściwości tekstualne materiałów uzyska-
nych w  wyniku szoku termicznego (w  zakresie 400-700°C) hydroksywęgla-
nowego prekursora katalizatora kobaltowo-cerowego do syntezy amoniaku 
o składzie: 85% wag. i 15% wag w przeliczeniu odpowiednio na: Co3O4 i CeO2. 
Porównano je z właściwościami preparatu otrzymanego poprzez statyczną kal-
cynację w złożu. Materiały poddano badaniom: DTG, BET i metodą porozy-
metrii rtęciowej. 

Wykazano, że niezależnie od temperatury szoku we wszystkich materiałach 
kalcynowanych w  ten sposób obecne są resztkowe hydroksywęglany, których 
rozkład biegnie w  zakresie 200-220 °C. Dla osiągnięcia wysokiego stopnia 
rozkładu prekursora hydroksywęglanowego konieczny jest szok termiczny 
w  temperaturze co najmniej 700 °C. Udział hydroksywęglanów w  materia-
łach poddanych obróbce w  niższych temperaturach jest stosunkowo duży. 
Mimo to wszystkie produkty szoku termicznego wykazują wysokie rozwinięcie 
powierzchni właściwej i stosunkowo złożoną strukturę porów. 

Praca została wykonana w ramach programu NCBiR nr PBS2/A1/13/2014.
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Sorpcja Cr(III) i Cr(VI) w zawiesinach wodnych nanoproszków 
ceramicznych

Ewa Niewiara, Ewelina Bugaj, Witold Reczyński
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki 
Katedra Chemii Analitycznej, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków 

Niekorzystny wpływ zanieczyszczeń na właściwości chemiczne, fizyczne i bak-
teriologiczne wody uniemożliwia wykorzystywanie jej w celach gospodarczych 
i  ogranicza przydatność do spożycia. Wśród substancji niepożądanych, znaj-
dują się metale ciężkie. Nie są one likwidowane w naturalnych procesach samo-
oczyszczania, a na skutek reakcji chemicznych wchodząc w połączenia z nie-
organicznymi i  organicznymi związkami mogą ulegać kumulacji. Usuwanie 
tych zanieczyszczeń może być dokonane, m.in., na drodze koagulacji, flotacji, 
wymiany jonowej czy zastosowaniu procesów adsorpcyjnych

W  niniejszej pracy zwrócono uwagę na związki chromu, które w  wodzie, 
w zależności od jej pH, występują najczęściej w formie Cr(OH)4−, Cr(OH)30, 
Cr(OH)2+, CrOH2+, Cr3+, Cr2O72− czy CrO42− [1].

Badania opisane w  pracy, oparte są na wykorzystaniu wodnych zawiesin 
nanoproszków tlenkowych ZrO2:Y2O3 , modyfikowanych Nd lub Gd, w pro-
cesie sorpcji Cr(III) i Cr(VI). Efektywność sorpcyjną wyznaczano w oparciu 
o badania zawartości obu form chromu w nadsączach. Jako metodę analityczną 
zastosowano F AAS. Badania potwierdziły możliwość wykorzystania w/w nano-
proszków jako sorbentów chromu(VI) z roztworów wodnych. Na przeprowa-
dzony proces sorpcji istotny wpływ ma odczyn roztworu i rodzaj zastosowanego 
nanoproszku. Efektywność sorpcyjna chromu(VI) jest tym większa, im niższa 
jest wartość pH roztworu. Odwrotną zależność zaobserwowano w sorpcji chro-
mu(III) - efektywność sorpcji była tym większa im wyższe było pH roztworu.

[1] B. Konopczyńska, K. Staszak, K. Prochaska, Inżynieria i Aparatura 
Chemiczna 50 (2011) 58

Badania finansowane z projektu badawczego 11.11.160.799 
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Zastosowanie nanomateriałów ceramicznych do usuwania kwasów 
humusowych z roztworów wodnych

Ewa Niewiara, Katarzyna Wilkosz, Władysław W. Kubiak
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki 
Katedra Chemii Analitycznej, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków 

Środowiskowe próbki wód naturalnych, nie zawsze mogą być poddane bez-
pośredniej procedurze oznaczania analitów nieorganicznych. Przyczyną jest 
złożona matryca, bardzo często zawierająca materię organiczną. Jej źródłem 
mogą być substancje chemiczne, mikroorganizmy czy bakterie. Cząsteczki 
stałe można usuwać na drodze procesów filtracyjnych, natomiast organiczne 
związki chemiczne rozpuszczone w wodzie, (kwasy humusowe, środki ochrony 
roślin, metabolity lekówi in.) można usuwać poprzez procesy mineraliza-
cji. Są  to  metody agresywne, wymagające zastosowania nadmiarowych ilości 
odczynników chemicznych. Alternatywą dla tych metod są procesy fotokata-
litycznego rozkładu materii organicznej. W  praktyce analitycznej stosuje się 
niewielkie ilości odczynników utleniających (HNO3, H2O2). Można też zasto-
sować nanomateriały, posiadające właściwości półprzewodzące takie jak TiO2, 
ZnO, CdS, ZnS i in. [1]. Ich obecność wspomaga procesy wolnorodnikowego 
rozkładu materii organicznej. Obok właściwości fotokatalitycznych, z  uwagi 
na swoją wysokorozwiniętą powierzchnię, niektóre spośród tych materiałów 
wykazują właściwości adsorpcyjne [2]. W  niniejszym opracowaniu przedsta-
wiono wyniki badań nad możliwościami zastosowania nanomateriałów na bazie 
ditlenku cyrkonu i ceru oraz tlenku itru, w usuwaniu zanieczyszczeń organicz-
nych z roztworów wodnych. Wykazano, że materiały te wykazują wysoką efek-
tywność fotokatalityczną (75–98 %) w  usuwaniu kwasów humusowych oraz 
zróżnicowane właściwości adsorpcyjne. 

[1] A. R. Khataee, M. Fathinia, w: New and future developments in catalysis. 
Catalysis by nanoparticles rozdz. 11, Elsevier B.V. 2013, 268 

[2] M.Khajeh, S.Laurent, K. Dastafkan, Chemical Reviews, 113 (2013) 7728

Badania finansowane z projektu badawczego 11.11.160.799 
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Charakterystyka dyspersji tlenku tytanu(IV) modyfikowanych 
chitozanem 

Agata Gozdecka, Agnieszka Ewa Wiącek, Małgorzata Jurak
Zakład Zjawisk Międzyfazowych, Katedra Chemii Fizycznej,  
Wydział Chemii UMCS, pl. M. Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin

Chitozan jest popularnym biopolimerem ze względu na niski koszt otrzymywa-
nia oraz zdolność tworzenia wiązań chemicznych z różnorodnymi związkami 
nieorganicznymi. Należy do nich tlenek tytanu(IV), z którym może wykazywać 
działanie synergistyczne. Zbadano właściwości powierzchniowe i elektrokine-
tyczne dyspersji chitozan/TiO2 w NaCl w aspekcie zastosowań biomedycznych. 
Oba związki wykazują wyjątkowe właściwości fizyko-chemiczne (antybakte-
ryjne, przeciwgrzybiczne, są nietoksyczne oraz biokompatybilne) [1]. Jednak 
duża wrażliwość dyspersji tlenkowych na zmiany parametrów otoczenia ograni-
cza ich praktyczne zastosowanie. Ich stabilność może być kontrolowana takimi 
parametrami, jak pH, siła jonowa, dodatek stabilizatora czy wzmocnienie 
granicy faz poprzez modyfikowanie struktury cząstek TiO2. Chitozan oprócz 
aktywności biomedycznej i immunologicznej spełnia również funkcje ochronne 
opóźniając starzenie produktów i utratę wody. Wykonane badania potwierdziły, 
że dyspersje ditlenku tytanu modyfikowane chitozanem wykazują zazwyczaj 
ulepszone właściwości fizykochemiczne w  porównaniu do dyspersji czystego 
TiO2 w efekcie adsorpcji kationowego biopolimeru i oddziaływań elektrosta-
tycznych, z  kolei TiO2 polepsza stabilność termiczną chitozanu i  odporność 
na utlenianie. Dyspersje scharakteryzowano na podstawie pomiarów: średnicy 
efektywnej cząstek i  potencjałów zeta (Zeta Pals-Bimass Brookhaven) oraz 
współczynników niestabilności,TSI (TurbiscanLabExpert). Otrzymano wprost 
proporcjonalną zależność potencjału zeta od stężenia chitozanu oraz ścisłą 
zależność współczynników TSI od pH badanych dyspersji zarówno podstawo-
wych, jak i modyfikowanych chitozanem.

Racjonalne połączenie techniki statycznego/dynamicznego rozpraszania 
światła oraz mikroelektroforezy daje pełną charakterystykę funkcjonalnych 
materiałów tlenkowo-chitozanowych i znacznie poszerza spektrum ich zasto-
sowań w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym. Wyniki zrealizowanych 
badań mogą być cenne przy produkcji tabletek, mikrokapsułek o kontrolowa-
nym uwalnianiu oraz różnego rodzaju pokryć o właściwościach antybakteryj-
nych.

[1] K. Kavitha, M. Prabhu, V. Rajendran, P. Manivasankan, P. Prabu,  
T. Jayakumar; Optimization of Nano-Titania and Titania-Chitosan 
Nanocomposite to Enhance Bio-compatibility, Current Nanoscience,  
9 (2013) 308
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Wpływ warunków prowadzenia procesu na adsorpcję jonów litu 
w układach zawierających zeolity naturalne i syntetyczne

Iwona Ostolska1, Małgorzata Wiśniewska1, Wojciech Franus2, Agnieszka 
Nosal-Wiercińska3, Gracja Fijałkowska1, Joanna Gościańska4
 1Zakład Radiochemii i Chemii Koloidów, Wydział Chemii,  
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,  
pl. M. Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin

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

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

 4Pracownia Chemii Stosowanej, Wydział Chemii,  
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,  
ul. Umultowska 89b, 61-614 Poznań

Zeolity stanowią grupę mikroporowatych ciał stałych z  grupy uwodnionych 
glinokrzemianów. Materiały te charakteryzują się obecnością kationów metali 
alkalicznych oraz metali ziem rzadkich w sieci krystalicznej. Co więcej, w struk-
turze przestrzennej wymienionych substancji występują liczne kanały o zróż-
nicowanej wielkości oraz kształcie. Dzięki temu zeolity wykazują znakomite 
zdolności sorpcyjne i  jonowymienne. Dodatkowo, ze względu na ich skład 
oraz budowę stosuje się je jako sita molekularne oraz nośniki katalizatorów. 
W rezultacie, układy zawierające glinokrzemiany są szeroko wykorzystywane 
w wielu dziedzinach przemysłu, technologii chemicznych, medycynie, ale także 
w ochronie środowiska [1].

Zainteresowanie procesami odzysku jonów litu z  wód oraz ścieków jest 
wynikiem rosnącego zapotrzebowania na urządzenia magazynujące energię, 
których kluczowym składnikiem jest właśnie ten pierwiastek. Jedną z najbar-
dziej obiecujących metod wydzielania kationów tego metalu z matryc ciekłych 
jest adsorpcja, a w szczególności procesy wiązania z zastosowaniem materiałów 
wykazujących właściwości jonowymienne. Ponadto, skuteczność wymienio-
nej techniki separacji można zwiększyć poprzez dodanie do układu jonowego 
związku wielkocząsteczkowego oraz dobór odpowiednich warunków pH roz-
tworu [2].

[1] W. Franus, M. Wdowin, M. Franus, Environmental Monitoring and 
Assessment, 186 (2014) 5721.

[2] M. Wiśniewska, P. Nowicki, A. Nosal-Wiercińska, R. Pietrzak,  
K. Szewczuk-Karpisz, I. Ostolska, D. Sternik, Colloids and Surfaces A: 
Physicochemical and Engineering Aspects, 514 (2017) 137.
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Potencjał dzeta nanocząstek metali otrzymanych na drodze 
biosyntezy z roztworów po bioługowaniu

Agnieszka Pawłowska, Zygmunt Sadowski
Politechnika Wrocławska, Zakład Inżynierii Chemicznej, 
Wybrzeże Wyspianskiego 27, 50370 Wrocław, Poland 
zygmunt.sadowski@pwr.edu.pl

Procesy biohydrometalurgiczne, w których wykorzystuje się mikroorganizmy do 
ekstrakcji metali z rud lub odpadów mineralnych, są zaliczane do grupy „green 
technology”[1]. Głównym produktem tych procesów jest roztwór zawierający 
jony metali. Roztwory po procesie bioługowania stanowią źródło do syntezy 
nanocząstek metali. 

Nanocząstki metali są otrzymywane przez wykorzystanie różne che-
micznych, fizycznych i  biologicznych metody. Metody chemiczne i  fizyczne 
posiadają pewne ograniczenia związane z  zastosowaniem niebezpiecznych 
reagentów oraz procedur, które SA szkodliwe dla środowiska. Zastosowanie 
ekstraktów roślinnych jako reagentów dla syntezy nanocząstek metali czyni ten 
proces przyjaznym dla środowiska. W  pracy zostały wykorzystane ekstrakty 
wodne z liści aloesu (Aloe vera) i z liści geranium (Pelargonium graveolens).Pro-
ces powstawania nanocząstek metali był kontrolowany przez obserwacje zmian 
w widmie UV-vis roztworu reagującego. Rozkład wielkości otrzymanych nano-
cząstek metali został określony.

Istotnym parametrem charakteryzującym nanoczastki metali jest ładunek 
powierzchniowy. Ładunek powierzchniowy. Ładunek powierzchniowy nano-
czastek jest skorelowany z  potencjałem dzeta. W  pracy został wyznaczony 
potencjał dzeta syntezowanych naoczastek.Powstanie agregatów zbudowanych 
z nanocząstek jest uzależnione od wielkości potencjału dzeta. Zostało ustalone, 
że wartość potencjału dzeta równa ±30mV jest kryterium dla aglomeracji nano-
cząstek[2].

Adsorpcja polifenoli, flawonoidów oraz innych związków organicznych znaj-
dujących sie w ekstrakcjach roślinnych może mieć wpływ na wartość potencjału 
dzeta i na wielkość procesu aglomeracji nanocząstek metali.

[1] S.Shamaila, A.K.Leghari Sajjad, N-u-A.Ryma, S.A.Faroogi, N.Jabeen, 
S.Majeed, I.Faroog, Applied Materials Tudey, 5 (2016). 150-199.

[2] A.Mikolajczak, A.Gajewich, B.Rasulev, N.Schaeublin, E.Mauyer-Gardner, 
S.Hussain, J.Leszczynski, T.Puzyn, Chem.Mater., 27 (2015) 2400-2407.
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Oksydacyjne roztwarzanie nanocząstek srebra – nowy model 
kinetyczny

Zbigniew Adamczyk1, Magdalena Oćwieja, Halina Mrowiec2,  
Stanisław Walas2, Dawid Lupa1
 1Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej 
Akademii Nauk, ul. Niezapominajek 8, 30-239 Kraków 

 2Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, ul. Ingardena 3, 30-060 Kraków

Cytotoksyczne właściwości nanocząstek srebra czynią je interesującym mate-
riałem o  znacznym potencjale aplikacyjnym. W  wyniku wielu, niezależnie 
przeprowadzonych badań wykazano, że w  znacznej większości przypadków 
przeciwdrobnoustrojowe właściwości nanocząstek srebra są silnie skorelowane 
ze stężeniem jonów srebra powstałych w procesie oksydacyjnego roztwarzania. 
W związku z tym, głównym celem niniejszej pracy jest ustalenie mechanizmu 
oraz zaproponowanie nowego modelu kinetycznego wspomnianego procesu. 
Nanocząstki srebra o ujemnym ładunku powierzchniowym otrzymano w pro-
cesie redukcji chemicznej stosując procedurę opisaną przez Lee i Meisela [1].

Następnie przeprowadzono charakterystykę fizykochemiczną otrzymanych 
nanocząstek (pomiar średnicy hydrodynamicznej i  potencjału zeta) w  sze-
rokim zakresie pH i  siły jonowej. Stężenie jonów srebra oznaczono stosując 
absorpcyjną spektrometrię atomową. Wyniki eksperymentów zinterpretowano 
w oparciu o nowy, dwuetapowy model kinetyczny. Wykazano, że zapropono-
wany zestaw równań adekwatnie opisuje dane doświadczalne, a w szczególno-
ści fakt znacznego zmniejszenia się szybkości roztwarzania nanocząstek wraz 
ze wzrostem pH. Udowodniono również, że ogólna szybkość procesu jest limi-
towana szybkością reakcji powierzchniowej, co umożliwia zastosowanie zapro-
ponowanego modelu do interpretacji danych eksperymentalnych otrzymanych 
w badaniach nad procesem oksydacyjnego roztwarzania zarówno monowarstw 
nanocząstek jak i litego srebra.

[1] P. C. Lee, D. J. Meisel, J. Catal., 70 (1981), 160
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in Lublin, Akademicka Street 15, 20-950 Lublin, Poland

 3Department of Physical Chemistry-Interfacial Phenomena, Maria Curie-
Skłodowska University, M. Curie-Skłodowska Sq. 3, 20-031 Lublin, Poland

 4Department of Milk Technology and Hydrocolloids, University of Life Sciences, 
Skromna 8, 20-704 Lublin, Poland

W ostatnim czasie podejmowanych jest coraz więcej badań nad otrzymywaniem 
biodegradowalnych biopolimerów. Wśród nich podjęto próbę otrzymania bio-
polimerów na bazie białek oraz glinokrzemianów. W glebie białka ulegną bio-
degradacji przy użyciu enzymów proteolitycznych a glinokrzemiany powrócą 
do gleby. Dotychczas nie podjęto podobnych badań nas wykorzystaniem mie-
szanin glutenu, białek serwatkowych oraz kaolinitu. Otrzymywano wodne dys-
persje o  stężeniu glutenu 10-30%, białka z koncentratu białek serwatkowych 
o stężeniu 7% oraz kaolinitu o stężeniu 5%. Stężenia białka serwatkowego oraz 
kaolinitu określono przy użyciu wstępnych badań nad teksturą otrzymywanych 
biopolimerów. Dyspersje ogrzewano w  temperaturze 80°C przez 30 minut. 
Określono właściwości reologiczne otrzymanych mokrych biopolimerów przy 
użyciu reologii dynamicznej oraz wiskozymetrii ultradźwiękowej. Z mokrych 
mas biopolimerów formowano naczynia na kształt małych doniczek i suszono 
w  szafie termostatowanej w  ciągu 24 godzin w  temperaturze 45°C. Tekstura 
wysuszonych biopolimerów była oceniana za pomocą testu przebijania prze-
prowadzonego przy użyciu teksturometru. Mikrostruktura biopolimerów była 
badana przy użyciu skaningowej mikroskopii elektronowej z  mapowaniem 
pierwiastków. Właściwości powierzchniowe suszonych biopolimerów były ana-
lizowane przez pomiary zwilżalności powierzchni i chropowatości. Optymalne 
stężenie glutenu przy którym wyprodukowano łatwo formowalne, odporne na 
przebijanie, biodegradowalne naczynia określono na poziomie 15%. 
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Dotychczas nie podjęto podobnych badań. Żele białek serwatkowych były indu-
kowane na powierzchni szklanych płytek przy użyciu chlorku wapnia, chlorku 
magnezu lub chlorku żelaza(ll). Wcześniej szklane płytki traktowano zimną pla-
zmą w warunkach napięcia elektrycznego 160 V przez 1 min. Określono wła-
ściwości reologiczne żeli otrzymywanych w takich samych warunkach w zlew-
kach przy użyciu reologii dynamicznej oraz wiskozymetrii ultradźwiękowej. 
Powierzchnię żeli badano przy użyciu skaningowej mikroskopii elektronowej, 
określono chropowatość powierzchni przy użyciu profilometru optycznego oraz 
zmierzono kąty zwilżania. Obliczono pozorną swobodną energię powierzch-
niową przy użyciu dwóch metod: metody van Oss’a, Good’a i Chaudchur’iego 
(LWAB) i histerezy kąta zwilżania (CAH). Chropowatość powierzchni indu-
kowanych żeli wzrastała wraz z  wzrostem stężenia jonów. Obydwa sposoby 
podejścia do oceny energii swobodnej powierzchniowej dały porównywalne 
wyniki. Dla powierzchni aktywowanych plazmą powietrzną, grupy polarne na 
aktywowanej powierzchni miały większy wpływ na zwilżalność niż chropowa-
tość. Obróbka plazmowa powierzchni szkła spowodowała wzrost właściwości 
hydrofobowych osadzanych warstw indukowanych żeli białek serwatkowych.
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W ostatnim czasie podejmowanych jest coraz więcej badań nad otrzymywaniem 
biodegradowalnych biopolimerów. Wśród nich podjęto próbę otrzymania bio-
polimerów na bazie białek oraz glinokrzemianów. W glebie białka ulegną bio-
degradacji przy użyciu enzymów proteolitycznych a glinokrzemiany powrócą 
do gleby. Dotychczas nie podjęto podobnych badań nas wykorzystaniem mie-
szanin glutenu, białek serwatkowych oraz kaolinitu. Otrzymywano wodne dys-
persje o  stężeniu glutenu 10-30%, białka z koncentratu białek serwatkowych 
o stężeniu 7% oraz kaolinitu o stężeniu 5%. Stężenia białka serwatkowego oraz 
kaolinitu określono przy użyciu wstępnych badań nad teksturą otrzymywanych 
biopolimerów. Dyspersje ogrzewano w  temperaturze 80°C przez 30 minut. 
Określono właściwości reologiczne otrzymanych mokrych biopolimerów przy 
użyciu reologii dynamicznej oraz wiskozymetrii ultradźwiękowej. Z mokrych 
mas biopolimerów formowano naczynia na kształt małych doniczek i suszono 
w  szafie termostatowanej w  ciągu 24 godzin w  temperaturze 45°C. Tekstura 
wysuszonych biopolimerów była oceniana za pomocą testu przebijania prze-
prowadzonego przy użyciu teksturometru. Mikrostruktura biopolimerów była 
badana przy użyciu skaningowej mikroskopii elektronowej z  mapowaniem 
pierwiastków. Właściwości powierzchniowe suszonych biopolimerów były ana-
lizowane przez pomiary zwilżalności powierzchni i chropowatości. Optymalne 
stężenie glutenu przy którym wyprodukowano łatwo formowalne, odporne na 
przebijanie, biodegradowalne naczynia określono na poziomie 15%. 
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Właściwości adsorpcyjne i elektrokinetyczne układu  
SiO2-TiO2/wodny roztwór poliakryloamidu

Teresa Urban1, Małgorzata Wiśniewska1, Stanisław Chibowski1,  
Olena Goncharuk2
 1Zakład Radiochemii i Chemii Koloidów, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii 
Curie-Skłodowskiej, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin,

 2Instytut Chemii Powierzchni im. O. O. Chuiko, Narodowa Akademia Nauk 
Ukrainy, ul. Generała Naumowa 17, 03164 Kijów, Ukraina

Makrocząsteczki polimerów liniowych wykazujące powinowactwo adsorpcyjne 
do powierzchni cząstek koloidalnych mogą w  znaczący sposób wpływać na 
trwałość wodnych suspensji ciał stałych. W zależności od konformacji łańcu-
chów polimerowych w warstewce powierzchniowej można uzyskać stabilizację 
lub destabilizację układu. Stabilizacja jest wynikiem przede wszystkim istnie-
nia zawady przestrzennej między cząstkami ciała stałego pokrytymi związkiem 
wielkocząsteczkowym (efekt steryczny), a w przypadku polielektrolitów również 
odpychania elektrotstycznego między ich grupami funkcyjnymi obdarzonymi 
ładunkiem tego samego znaku (efekt elektrosteryczny). Z kolei destabilizacja 
cząstek koloidalnych jest następstwem tworzenia między nimi mostków poli-
merowych (tzw. flokulacja mostkowa) lub zobojętnienia ładunku powierzchnio-
wego przez zaadsorbowany polimer jonowy. Poznanie mechanizmu trwałości 
wodnych suspensji tlenków zawierających polimer wymaga jednak określenia 
właściwości adsorpcyjnych i elektrokinetycznaych takich układów.

W związku z powyższym przeprowadzono badania mające na celu określe-
nie struktury warstewki adsorpcyjnej anionowego poliakryloamidu (PAM) na 
powierzchni tlenku mieszanego SiO2-TiO2 (zawierającego 80% SiO2 i  20% 
TiO2). W eksperymentach zastosowano dwie próbki polimerowe różniące się 
średnią wagowo masą cząsteczkową oraz zawartością grup karboksylowych 
w makrocząsteczkach (tj. 14 000 000 Da i  20% oraz 15 500 000 Da i  50%, 
odpowiednio). Wyznaczone w  funkcji pH roztworu ilości zaadsorbowanego 
polimeru, a  także wartości gęstości ładunku powierzchniowego i  potencjału 
dzeta cząstek tlenku podwójnego w  obecności PAM umożliwiły charaktery-
stykę konformacji makrocząsteczek związanych z  powierzchnią ciała stałego. 
Konformacja ta determinuje określoną trwałość badanych suspensji koloidal-
nych.

Badania zostały sfinansowane z  funduszy przyznanych w  ramach Siódmego Programu 
Ramowego Unii Europejskiej FP7/2007-2013/: project Nanostructured Biocompatible/
Bioactive Materials (NanoBioMat)/ PIRSES-GA-2013-612484.
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elektrochemiczne granic faz: hydroksyapatyt/ kolagen/ roztwór 
elektrolitu i SiO2/kolagen/roztwór elektrolitu
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 2UMCS, Wydział Chemii, Zakład Metod Chromatograficznych,  
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin

Hydroksyapatyt, SiO2 i  kolagen to bardzo ważne materiały wykorzystywane 
w  wielu obszarach życia człowieka, a  także w  przemyśle, kosmetyce czy też 
w ochronie środowiska. W literaturze są dostępne liczne wyniki badań zwią-
zane z  tymi związkami chemicznymi, a  jednocześnie kompozyty o  składzie 
hydroksyapatyt/kolagen czy SiO2/kolagen otrzymane mechanochemicznie nie 
są jeszcze dokładnie przebadane [1,2]. 

Niniejsze badania prowadzono na dwóch seriach kompozytów otrzymanych 
mechanochemicznie na bazie hydroksyapatytu (Hap) i SiO2 oraz kolagenu, jako 
substancji biologicznie aktywnej. Aparatura wykorzystywana do badań elektro-
chemicznych to Zetasizer NS90 firmy Malvern i  zestaw do miareczkowania 
potencjometrycznego. Przykładowe wyniki przedstawiono na rys. 1., widzimy 
wpływ czasu obróbki mechanochemicznej na wartości potencjału dzeta.
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Rys.1. Zależność potencjału dzeta od pH dla granicy faz: a) Hap/kolagen//roztwór elek-
trolitu 0.1 mol/dm3 NaCl i b) SiO2/kolagen//roztwór elektrolitu 0.1 mol/dm3 NaCl.

[1] E.Skwarek, W.Janusz, D.Sternik Journal Radioanalitical Nuclear Chemistry 
299 (3) (2014) 2027

[2] Skwarek E.  Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 122(1) (2015) 33 
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Wpływ adsorpcji jonów ołowiu na właściwości powierzchniowe  
i elektrochemiczne na granicy faz hydroksyapatyt/roztwór elektrolitu

Ewa Skwarek, Władysław Janusz, Agnieszka Dymidiuk
UMCS, Wydział Chemii, Zakład Radiochemii i Chemii Koloidów,  
pl. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 20-031 Lublin 
ewunias@hektor.umcs.lublin.pl

Jednym z  najciekawszych biomateriałów o aktywności biologicznej i kościotwór-
czej jest hydroksyapatyt (HAP) Ca10(PO4)6(OH)2 – materiał bioceramiczny 
z grupy apatytów. Hydroksyapatyt znajduje szerokie zastosowanie w medycy-
nie, np. do implantów, powłok i protez jak również, jako adsorbent [1,2].

W  niniejszej pracy hydroksyapatyt otrzymano metodą mokrą. Strukturę 
krystaliczną próbki określano metodą dyfrakcji promieniowania rentgenow-
skiego (XRD). Do określenia parametrów struktury porowatej powierzchni 
próbek wykorzystano metodę, niskotemperaturowej adsorpcji – desorpcja azotu 
(ASAP 24050). Miareczkowanie potencjometryczne i  pomiary elektrokine-
tyczne wykonano w zakresie pH od 5-11, w elektrolicie podstawowym NaNO3. 
Zbadano wpływ siły jonowej, pH i obecność jonów Pb o różnym stężeniu na 
granicę faz hydroksyapatyt/roztwór elektrolitu szczególnie na: gęstość ładunku 
powierzchniowego i potencjał dzeta.

Otrzymany hydroksyapatyt był drobnokrystaliczny i porowaty. Charaktery-
styczne dla podwójnej warstwy punkty, dla otrzymanego związku w roztworze 
NaNO3 wynoszą odpowiednio: pHPZC=7,5 i pHIEP <4. Obecność jonów Pb2+ 
w roztworach powoduje podwyższenia wartości potencjału dzeta, jak również 
przesunięcie punktu pHPZC w stronę pH kwaśnego. Adsorpcja jonów ołowiu 
powoduje zmiany we właściwościach powierzchniowych hydroksyapatytu np. 
powoduje zmniejszenie powierzchni właściwej. 

[1] W. Janusz, E.Skwarek  Adsorption 22(4-6) (2016) 697
[2] E. Skwarek, W. Janusz Separation Science and Technology (Philadelphia) 

51(1) (2016) 11
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Fotokatalityczne właściwości dyspersji TiO2 do zastosowań 
w ochronie środowiska

Agata Gozdecka, Agnieszka E. Wiącek
Zakład Zjawisk Międzyfazowych, Katedra Chemii Fizycznej,  
Wydział Chemii UMCS, pl. M. Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin

Intensywny rozwój przemysłu prowadzi do skażenia środowiska, zarówno 
atmosfery jak i zbiorników wodnych, dlatego konieczne jest ich oczyszczanie, 
ale przeszkodą w  tym procesie jest zazwyczaj utrudniona biodegradowalność 
zanieczyszczeń. Najefektywniejszymi w  procesie oczyszczania są technologie 
bazujące na zjawisku utleniania, przykładowo fotokatalityczne utlenianie na 
półprzewodnikach. W  roli półprzewodników najczęściej stosowane są tlenki 
metali, między innymi TiO2 odznaczający się wysoką aktywnością. Ponadto, jest 
on nietoksyczny, tani, nierozpuszczalny w  większości rozpuszczalników oraz 
łatwo podlega aktywacji promieniowaniem UV. Dodatkowo stosowany jako 
filtr wewnątrz budynków wykazuje działanie bakterio- i  grzybobójcze [1, 2].

Do badań aktywności fotokatalitycznej TiO2, użyto kationowego barw-
nika – błękitu metylenowego. Analizie poddano dyspersje TiO2/błękit metyle-
nowy różniące się zawartością barwnika w środowisku kwasowym, naturalnym 
i zasadowym. Określono jak czas działania promieniowania UV, wielkość śred-
nicy otrzymanych dyspersji, jak również ładunku powierzchniowego fotokata-
lizatora wpływa na zdolność wytwarzania reaktywnych form tlenu i przebieg 
procesu. Przeprowadzone zostały pomiary spektrofotometryczne, statycznego 
i  dynamicznego rozpraszania światła, jak również elektroforetyczne. Na ich 
podstawie stwierdzono, że w  środowisku kwaśnym zdecydowana większość 
barwnika uległa rozkładowi w ciągu pierwszej godziny naświetlania, natomiast 
środowisko zasadowe zapewnia obecność barwnika w dyspersji przez dłuższy 
czas. Ustalanie równowagi termodynamicznej i największe zmiany rejestrowano 
w ciągu pierwszych 3 h prowadzenia naświetlania. Stwierdzono, że precyzyjny 
dobór parametrów układu pozwala uzyskać dyspersje TiO2 o wysokim poten-
cjale fotokatalitycznym.

[1] K. Kosmala, R. Szymańska, Nanocząstki tlenku tytanu(IV). 
Otrzymywanie, właściwości i zastosowanie, Kosmos Problemy nauk 
biologicznych, 65 (2016) 235 

[2] E. K. Kusiak-Nejman, Preparatyka i badania fotokatalizatorów TiO2/C do 
oczyszczania wody i ścieków, Rozprawa doktorska, Szczecin 2012
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Wpływ dodatku chitozanu na stabilność wodnych suspensji  
ditlenku krzemu

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

Układy koloidalne są to układy, w których jedna faza jest rozproszona w drugiej. 
W   przypadku układów koloidalnych, w których fazą rozproszoną są cząstki 
stałe, ze względu na zachodzącą pod wpływem sił grawitacyjnych sedymentację, 
konieczne jest zachowanie odpowiedniej stabilności. Dodatek różnych substan-
cji takich jak polimery czy surfaktanty, może w znaczący sposób wpłynąć na 
stabilność tych układów [1]. Wyżej wymienione stabilizatory są powszechnie 
stosowane m.in. w  przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym czy spożyw-
czym [2].

Chitozan produkowany jest w procesie deacetylacji chityny. Zarówno chi-
tyna jak i chitozan należą do grupy biopolimerów, przez co są biozgodne, bio-
degradowalne oraz nietoksyczne. Ich zastosowanie obejmuje m.in. w inżynierię 
tkankową, opatrunki, leki przeciwnowotworowych i nanobiotechnologię [3].

Rys. 1. Struktura chityny i chitozanu.

Celem przeprowadzonych badań było sprawdzenie wpływu dodatku chi-
tozanu o różnych masach cząsteczkowych i stężeniach na stabilność wodnych 
suspensji ditlenku krzemu. Zaobserwowano, że dodatek chitozanu zwiększa sta-
bilność suspensji SiO2. Największy wzrost stabilności suspensji zauważono dla 
najwyższych badanych stężeń chitozanu 800 ppm. Dodatkowe badania adsorp-
cyjne wykazały, że chitozan ulega adsorpcji na powierzchni badanego adsor-
bentu. Można więc przypuszczać, że dodatek tego polisacharydu do wodnych 
suspensji ditlenku krzemu powoduje stabilizację elektrosteryczną, a  w  przy-
padku najwyższych stężeń możliwa jest również stabilizacja zubożeniowa.

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

[2] E. Grządka, Colloid and Polymer Science, 293 (2015) 2845-2853.
[3] R. Jayakumar, D. Menon et al., Carbohydrate Polymers, 82 (2010) 227-

232.
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Badania wpływu adsorpcji anionowej odmiany poliakryloamidu  
na stabilność wodnych suspensji wybranych materiałów tlenkowych

Małgorzata Wiśniewska1, Stanisław Chibowski1, Teresa Urban1,  
Konrad Terpiłowski2, Gracja Fijałkowska1
 1Zakład Radiochemii i Chemii Koloidów
 2Zakład Zjawisk Międzyfazowych 
Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,  
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin

Adsorbenty tlenkowe znalazły szerokie zastosowanie praktyczne ze względu na 
ich dobre właściwości mechaniczne i fizykochemiczne. Wysoka wytrzymałość, 
duża odporność chemiczna, a  także możliwość modyfikacji ich powierzchni 
zadecydowały o ich wykorzystaniu w wielu dziedzinach działalności człowieka, 
począwszy od życia codziennego, poprzez przemysł, medycynę, aż do badań 
czysto naukowych. Jedną z metod uzyskania pożądanych własności powierzch-
niowych tych ciała stałych jest adsorpcja substancji wielkocząsteczkowych 
z  roztworów wodnych. Powstanie tego typu układów daje szerokie możliwo-
ści w projektowaniu polimerowych warstewek adsorpcyjnych o ściśle określo-
nej strukturze. Wynika to przede wszystkim z  faktu, że związane z  grupami 
hydroksylowymi tlenku metalu łańcuchy polimerowe mogą przyjmować różne 
ułożenie (tzw. konformacje) na granicy faz ciało stałe – roztwór. Określona 
konformacja makrocząsteczki jest wynikiem oddziaływania wielu czynników 
związanych z właściwościami zarówno polimeru (jego charakterem jonowym, 
masą cząsteczkową, polidyspersyjnością), jak i  adsorbentu tlenkowego (stęże-
niem różnych rodzajów grup powierzchniowych). Do czynników tych zalicza 
się również pH i  siła jonowa roztworu, które mają wpływ na znak i  gęstość 
ładunku adsorbatu oraz adsorbentu, jak również temperatura determinująca 
jakość rozpuszczalnika danego polimeru.

Głównym celem przeprowadzonych badań było porównanie struktury war-
stewki adsorpcyjnej anionowej odmiany poliakryloamidu – PAM (zawierającej 
30% grup karboksylowych, o masie cząsteczkowej 14 000 000 Da) na powierzch-
niach trzech wybranych tlenków: tlenku chromu(III), tlenku cyrkonu(IV) oraz 
tlenku glinu(III). Scharakteryzowanie konformacji zaadsorbowanych makro-
cząsteczek w  funkcji pH roztworu umożliwiło wyjaśnienie obserwowanych 
zmian w  stabilności wodnych suspensji ciała stałych, będących konsekwencja 
dodatku polimeru. Wykazano, że największa ilość anionowego PAM adsorbuje 
się na powierzchni tlenku chromu(III), natomiast najmniej polimeru ulega 
związaniu z powierzchnią tlenku glinu(III). Udowodniono także, że dodatek 
polimeru w pH 6 wywiera największy wpływ na trwałość wodnych suspensji 
badanych ciał stałych.
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Aktywność flokulacyjna egzopolimerów bakteryjnych

Magdalena Czemierska1, Aleksandra Szcześ2, Anna Jarosz-Wilkołazka1
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Katedra Chemii Fizycznej – Zakład Zjawisk Międzyfazowych,  
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Mikroorganizmy stanowią bogate źródło substancji o różnych aktywnościach. 
Polimery otrzymywane z grzybów, bakterii oraz glonów znajdują zastosowanie 
jako nośniki leków, złoża chromatograficzne, składniki kosmetyków oraz mate-
riały opatrunkowe [1]. Stwierdzono także, że wiele z tych związków wykazuje 
aktywność flokulacyjną i jako bioflokulanty mogą one stanowić istotny element 
układów stosowanych przy oczyszczaniu wód oraz ścieków komunalnych [1]. 

Obecnie stosowane flokulanty (sole nieorganiczne glinu, takie jak siarczan 
glinu i  chlorek poliglinu) oraz organiczne polimery syntetyczne (pochodne 
poliakryloamidu i polietylenoiminy) uważane są za związki potencjalnie neu-
rotoksyczne i  rakotwórcze [1]. Negatywny wpływ jaki wywierają na zdrowie 
człowieka i na środowisko naturalne, stwarza konieczność wprowadzenia ich 
zamienników w postaci wspomnianych bioflokulantów. Takie naturalne floku-
lanty powszechnie uznawane są za związki biodegradowalne i nie powodujące 
wtórnych zanieczyszczeń, jednak ich aktywność w znacznym stopniu zależy od 
sposobu prowadzenia hodowli, z której pozyskiwany jest dany produkt [1]. Dla-
tego też niezwykle ważny etap w syntezie bioflokulantów, stanowi optymaliza-
cja warunków wzrostu mikroorganizmów.

Przeprowadzone badania obejmowały dobór warunków hodowli szczepów 
bakteryjnych syntetyzujących egzopolimery o  właściwościach flokulacyjnych 
i  dotyczyły porównania aktywności flokulacyjnej w  płynie pohodowlanym 
w poszczególnych wariantach składu podłoża. Zastosowano zróżnicowane źró-
dło węgla, azotu oraz sprawdzono wpływ dodatku soli metali. Podstawowym 
wyznacznikiem były pomiary aktywności flokulacyjnej i gęstości hodowli bak-
teryjnej w poszczególnych dniach inkubacji.

[1] U. U. Nwodo, E. Green, A. I. Okoh, International Journal of Molecular 
Science, 13 (2012) 14002-14015

Praca współfinansowana z dotacji celowej MNiSW 2016 (BS-M-11-010-16-1-06).
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Ekstrakt saponin z Sapindus mukorossi – właściwości 
fizykochemiczne i oddziaływanie na bakterie środowiskowe 

Wojciech Smułek, Amanda Pacholak, Ewa Kaczorek
Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, 
Politechnika Poznańska, ul. Berdychowo 4, 60-965 Poznań 
wojciech.smulek@doctorate.put.poznan.pl

Rosnące zanieczyszczenie środowiska syntetycznymi związkami powierzch-
niowo czynnymi przyczynia się do wzrostu zainteresowania surfaktantami 
pochodzenia naturalnego. Należą do nich saponiny, obecne w tkankach roślin 
należących do różnych gatunków. Wysoką zawartością saponin charakteryzują 
się owoce drzewa Sapindus mukorossi, znane pod nazwą orzechów piorących. 
Przeprowadzone badania miały na celu określenie właściwości powierzchniowo 
czynnych ekstraktu z  owoców S. mukorossi oraz sprawdzenie ich wpływu na 
mikroorganizmy środowiskowe.

Ekstrakt z owoców S. mukorossi został otrzymany poprzez ekstrakcję meta-
nolem w  aparacie Soxhleta. Właściwości powierzchniowe określono na pod-
stawie pomiarów napięcia powierzchniowego roztworów ekstraktu oraz testu 
emulsyfikacji. Wpływ ekstraktu na komórki bakterii środowiskowych został 
oceniony na podstawie testu MTT, pozwalającego określić aktywność metabo-
liczną komórek.

Pomiary napięcia powierzchniowego pozwoliły na wykreślenie izotermy 
adsorpcji i wyznaczenie krytycznego stężenia micelizacji (0,1 g/l) oraz parame-
trów adsorpcji. Ponadto badania wykazały zdolność ekstraktu do emulgowania 
węglowodorów przy stężeniach bliskich 0,1 g/l. Wobec wszystkich wykorzy-
stanych szczepów bakteryjnych badany ekstrakt nie wykazywał toksycznego 
oddziaływania przy stężeniach poniżej 0,2 g/l.

Uzyskane wyniki pokazują na wysoką aktywność powierzchniową badanego 
ekstraktu, przy relatywnie niskich stężeniach. Również badania toksyczności 
wykazały brak negatywnego wpływu ekstraktu na testowane szczepy bakte-
ryjne. Świadczyć to może o możliwościach wykorzystania ekstraktu z S. muko-
rossi, jako naturalnego zamiennika syntetycznych surfaktantów. 

Badania zostały sfinansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na 
podstawie decyzji numer DEC-2012/07/B/NZ9/00950.
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Właściwości sorpcyjne SiO2-Al2o3 w stosunku do toksycznych 
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 3National Academy of Science of Ukraine, Institute of Surface Chemistry,  
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Barwniki i metale ciężkie obecne w ściekach i woda odpływowych pochodzą-
cych z przemysłu włókienniczego mogą być znaczącym źródłem zanieczyszcze-
nia środowiska. Wpływają one negatywnie nie tylko na faunę i florę, ale również 
na zdrowie człowieka. Efekty toksycznego ich działania na organizm człowieka 
uwidaczniają się w problemach z oddychaniem, chorobach serca, układu nerwo-
wego czy alergiach. Z tego powodu bardzo istotne jest opracowanie dokładnych 
i precyzyjnych metod ich usuwania. Jedną z technik stosowanych do tego celu 
jest adsorpcja na sorbentach mineralnych.

Celem pracy była ocena efektywności tlenku mieszanego SiO2-Al2O3 w pro-
cesie sorpcji jonów metali (Co(II) i Ni(II)) i barwników (oranż kwasowy 7 oraz 
czerń reaktywna 5) z  roztworów wodnych pod kątem zastosowania go jako 
uniwersalnego sorbentu do usuwania zanieczyszczeń zarówno nieorganicz-
nych, jak i organicznych. Zbadano wpływ wybranych parametrów (czas kon-
taktu faz adsorbent-adsorbat, stężenie początkowe adsorbatów, stężenie kwasu 
chlorowodorowego, itp.) na proces sorpcji jonów metali i barwników. Wyzna-
czono parametry kinetyczne i równowagowe w oparciu o najbardziej popularne 
modele stosowane w literaturze tematycznej.
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Solubilizacja substancji organicznych w micelach surfaktantów
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pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin

Proces solublizacja, ze względu na wykorzystanie m.in. w przemyśle farmaceu-
tycznym, chemicznym czy kosmetycznym, jest obiektem wielu badań zarówno 
eksperymentalnych jak i teoretycznych. 

W badaniach teoretycznych wykorzystuje się często symulacje komputerowe 
metodą dynamiki molekularnej (MD). Symulacje tego typu, w których uwzględ-
nia się wszystkie atomy obecne w układzie (MD-AA, all atom), pozwalają na 
badania struktury micel oraz oddziaływań między molekułami surfaktantu 
i  substancji solubilizowanej. Jednak ze względu na czasochłonność, stosun-
kowo niewielką skalę czasową i ograniczenia co do wielkości badanego układu, 
poszukuje się sposobów na przekroczenie tych ograniczeń. Jedną z możliwości 
jest korzystanie z modeli gruboziarnistych (coarse-grain). Przykładem pola sił, 
w którym zastosowano model coarse-grain jest MARTINI[1].

Celem pracy było zbadanie procesu solubilizacji z użyciem pola MARTINI.

[1] Marrink, S. J.; Risselada, H. J.; Yefimov, S.; Tieleman, D. P.; de Vries, A. H. 
J. Phys. Chem. B 2007, 111, 7812
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Modyfikacje polimerowych membran elektrod jonoselektywnych 
czułych na niesteroidowe leki przeciwzapalne

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

Elektrody jonoselektywne należą do grupy sensorów potencjometrycznych, dla 
których wartość mierzonego napięcia zależy od stężenia (aktywności) okre-
ślonych jonów w  roztworze. Obecnie jedną z  najliczniejszych grup elektrod 
jonoselektywnych, które mają zastosowanie w analizie farmaceutycznej są elek-
trody z  polimerową, elektroaktywną membraną. Optymalizacja składu takiej 
membrany wymaga doboru komponentów tj. jonofor, plastyfikator, dodatek 
jonowy, a także w pewnej mierze odpowiedniej matrycy polimerowej. [1] Dużą 
popularność w dziedzinie m. in. potencjometrii zyskały ostatnio nanomateriały 
tj. nanorurki węglowe, które dodane do membran mogą znacznie obniżyć jej 
oporność, a tym samym zwiększyć stabilność sygnały potencjałowego lub obni-
żyć granicę wykrywalności [2]. Szczególnym zainteresowaniem naukowców 
cieszą się obecnie jonofory z grupy związków makrocyklicznych m. in. kalik-
sareny, cyklodekstryny, które oddziałując z jonem analitu będą tworzyć związki 
inkluzyjne. Często w efekcie zastosowanej takiej struktury w membranie można 
otrzymać alternatywną membranę jonoselektywną o obiecujących parametrach 
analitycznych.

Wśród elektrod jonoselektywnych czułych na leki z  różnych grup farma-
kologicznych, duży udział mają czujniki selektywne na bardzo powszechnie 
stosowane niesteroidowe leki przeciwzapalne. Są to substancje o  stosunkowo 
słabszym działaniu przeciwbólowym niż leki narkotyczne, Pod względem che-
micznym są to kwasy o średniej mocy, do których należą; ibuprofen, ketoprofen, 
naproksen diklofenak, salicylan sodu, piroksykam, tenoksykam, indometacyna. 
W  prezentowanej pracy przedstawiono najciekawsze modyfikacje opracowa-
nych w ostatnich latach elektrod czułych na NLPZ-y wraz z ich z ich praktycz-
nym zastosowaniem.

[1] S. Głąb, A. Hulanicki, „Elektrody potencjometryczne jonoselektywne 
i uczulane”, w Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna vol. 2, Exit, 
Warszawa 2001, 513.

[2] K. Maksymiuk, A. Michalska, Chemik 66 (2015) 373.
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Porównanie właściwości adsorpcyjnych adeniny na elektrodzie 
rtęciowej w buforze octanowym o różnym pH

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

Struktura elektrycznej warstwy podwójnej ma istotny wpływ na kinetykę 
procesów elektrodowych i  ściśle wiąże się z  adsorpcją cząsteczek związków 
organicznych na granicy faz elektroda/roztwór. Badania tych zjawisk dostar-
czają ważnych informacji o strukturze międzyfazy, orientacji adsorbujących się 
nieaktywnych elektronowo cząsteczek oraz oddziaływań między nimi, a także 
umożliwiają określenie ich wpływu na szybkość i mechanizm reakcji elektro-
dowych. Przykładem tego rodzaju substancji powierzchniowo aktywnych są 
zasady purynowe. Ze względu na szybki rozwój genetyki są one atrakcyjnym 
przedmiotem szczegółowych badań naukowców z różnych dziedzin [1,2]. Cha-
rakter aromatyczny adeniny wskazuje na ewentualny mechanizm adsorpcji na 
powierzchni elektrody. Przy niskich jej stężeniach w roztworze należy oczeki-
wać płaskiej orientacji cząsteczki adeniny na powierzchni elektrody [3]. Z kolei 
obecność grupy –NH2 pozwala na stwierdzenie kompleksotwórczych właści-
wości adeniny (np. z flawiną) [4]. Badania adsorpcyjne właściwości adeniny na 
elektrodzie rtęciowej prowadzone były w buforach o pH 3, 4, 5 i 6. Użyta do 
badań adenina wykazuje właściwości zasadowe, dlatego też jak elektrolit pod-
stawowy zastosowano bufor octanowy, który dosyć słabo asorbuje się na rtęci. 

Pomiary pojemności różniczkowej warstwy podwójnej, potencjału ładunku 
zerowego oraz napięcia powierzchniowego przy tym potencjale, pozwoliły na 
określenie właściwości adsorpcyjnych adeniny na powierzchni rtęci, z buforu 
octanowego o pH 3, 4, 5 i 6.

[1] C.Vaz-Dominguez, M.Escudero-Escibano A.Kuesta, F.Prieto-Dapena. 
C.Cerrillos, M.Rueda, Electrochemistry Communications 35 (2013) 61

[2] P.A.M.Farias, A.de Luca Rebelio Wagner, A. Aguiar Castro, Talanta 55 
(2001) 281

[3] D. Sieńko, J. Nieszporek, K. Nieszporek, D. Gugała, J. Saba, Collect. 
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Modyfikacje polimerowych membran elektrod jonoselektywnych 
czułych na niesteroidowe leki przeciwzapalne

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

Elektrody jonoselektywne należą do grupy sensorów potencjometrycznych, dla 
których wartość mierzonego napięcia zależy od stężenia (aktywności) okre-
ślonych jonów w  roztworze. Obecnie jedną z  najliczniejszych grup elektrod 
jonoselektywnych, które mają zastosowanie w analizie farmaceutycznej są elek-
trody z  polimerową, elektroaktywną membraną. Optymalizacja składu takiej 
membrany wymaga doboru komponentów tj. jonofor, plastyfikator, dodatek 
jonowy, a także w pewnej mierze odpowiedniej matrycy polimerowej. [1] Dużą 
popularność w dziedzinie m. in. potencjometrii zyskały ostatnio nanomateriały 
tj. nanorurki węglowe, które dodane do membran mogą znacznie obniżyć jej 
oporność, a tym samym zwiększyć stabilność sygnały potencjałowego lub obni-
żyć granicę wykrywalności [2]. Szczególnym zainteresowaniem naukowców 
cieszą się obecnie jonofory z grupy związków makrocyklicznych m. in. kalik-
sareny, cyklodekstryny, które oddziałując z jonem analitu będą tworzyć związki 
inkluzyjne. Często w efekcie zastosowanej takiej struktury w membranie można 
otrzymać alternatywną membranę jonoselektywną o obiecujących parametrach 
analitycznych.

Wśród elektrod jonoselektywnych czułych na leki z  różnych grup farma-
kologicznych, duży udział mają czujniki selektywne na bardzo powszechnie 
stosowane niesteroidowe leki przeciwzapalne. Są to substancje o  stosunkowo 
słabszym działaniu przeciwbólowym niż leki narkotyczne, Pod względem che-
micznym są to kwasy o średniej mocy, do których należą; ibuprofen, ketoprofen, 
naproksen diklofenak, salicylan sodu, piroksykam, tenoksykam, indometacyna. 
W  prezentowanej pracy przedstawiono najciekawsze modyfikacje opracowa-
nych w ostatnich latach elektrod czułych na NLPZ-y wraz z ich z ich praktycz-
nym zastosowaniem.

[1] S. Głąb, A. Hulanicki, „Elektrody potencjometryczne jonoselektywne 
i uczulane”, w Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna vol. 2, Exit, 
Warszawa 2001, 513.

[2] K. Maksymiuk, A. Michalska, Chemik 66 (2015) 373.
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Elektrokatalityczne utlenianie jednowodorotlenowych 
i wielowodorotlenowych alkoholi do CO2 na nanocząstkach  
na bazie platyny umiejscowionych w wybranych tlenkach metali 
przejściowych

Krzysztof Miecznikowski
Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, Pasteura 1, 02-093 Warszawa

W ostatnich kilku dekadach obserwuje się wzrost zainteresowania rozwojem 
technologii ogniw paliwowych, jako alternatywnych źródeł energii. Technolo-
gia ogniw paliwowych jest wprawdzie obiecująca, ale istniej jednak konieczność 
poprawienia wielu parametrów między innymi obniżenia kosztów produkcji 
przy zachowaniu wysokiej wydajności. Wśród znacznej gamy paliw organicz-
nych, najbardziej obiecującym w  chwili obecnej jest metanol. Jednak alkohol 
metylowy posiada pewne wady, szczególnie istotne są jego silne właściwości 
toksyczne. Obecnie w wielu ośrodkach prowadzi się prace nad alternatywnymi 
paliwami organicznymi takimi jak kwas mrówkowy, mrówczan etylu, etanol czy 
glikol etylenowy. 

Największym problemem do rozwiązania w przypadku zastosowania alko-
holi organicznych (oprócz metanolu), jako paliwa w ogniwach paliowych jest 
rozerwanie dość silnego wiązania typu C-C, które jest trudne w  warunkach 
pracy niskotemperaturowego ogniwa paliwowego. W  rezultacie, jako główne 
produkty elektroutleniania alkoholi, zamiast CO2 powstają kwasy organiczne, 
aldehydy czy inne niepożądane produkty pośrednie. Największą aktywność 
w procesie rozerwania wiązania C-C wykazuje czysta platyna, ale w przypadku 
elektroutleniania alkoholi pojawia się tlenek węgla, który wykazuje silną ten-
dencję do wiązania się z platyną i tym samym blokuje jej powierzchnię aktywną. 
Dlatego, żeby zwiększyć aktywność katalizatorów stosuje się układy wielofunk-
cyjne (bi-, trimetaliczne z Ru, Sn, Rh, Pb, Ir, W lub Mo). 

W celu rozwiązania problemu pasywacji katalizatora platynowego, zostały 
zaproponowane matryce złożone z tlenków metali przejściowych lub ich mie-
szanin. Nasza koncepcja opiera się na adsorpcji na powierzchni komercyjnie 
dostępnych katalizatorów na bazie platyny cienkich warstw tlenków metali 
przejściowych (WO3, MoO3, ZrO2, IrO2). Zastosowanie tlenków metali 
przejściowych pozwoliło na znaczne rozwinięcie powierzchni katalitycz-
nej w  stosunku do ilości użytego materiału. Oprócz rozwiniętej powierzchni 
katalitycznej, układ powinien charakteryzować się wzajemnymi, aktywującymi 
oddziaływaniami pomiędzy nośnikiem a  rozproszonym materiałem. Obec-
ność tlenku metali przejściowych w układzie katalitycznym może powodować 
wzrost stężenia powierzchniowego reaktywnych okso grup przy powierzchni 
bimetalicznych nanoczastek katalizatora, co powinno prowadzić do szybszego 
usuwania (utleniania) powstałych na powierzchni niepożądanych produktów 
pośrednich np. CO.
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Elektrody modyfikowane metalem – przygotowanie, charakterystyka  
i zastosowanie w oznaczeniach woltamperometrycznych

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

W  oznaczeniach woltamperometrycznych śladowych stężeń jonów metali  
i związków biologicznie aktywnych stosuje się szeroką gamę elektrod pracują-
cych, których powierzchnie mogą być w różny sposób modyfikowane. Mody-
fikacje powierzchni elektrod mają głównie na celu poprawę czułości oznaczeń, 
ale również poprawę rozdzielenia sygnałów analitycznych, czy minimalizację 
lub eliminacje wpływu składników matrycy próbki na sygnał oznaczanej sub-
stancji. 

W niniejszej pracy przedstawiono procedury przygotowania i zastosowanie 
nowych sensorów w  oznaczeniach woltamperometrycznych. Między innymi 
omówiono:

•	 elektrody węglowe modyfikowane metalem bez i z wykorzystaniem odtwa-
rzalnie osadzanego mediatora,

•	 elektrody modyfikowane Nafionem i metalem. 
Ponadto, przedstawiono charakterystykę otrzymanych materiałów elektro-

dowych z  wykorzystaniem szerokiej gamy technik instrumentalnych, takich 
skaningowa mikroskopia elektronowa, mikroskopia i  profilometria optyczna, 
spektrometria energodyspersyjna EDS i spektroskopia fotoelektronów XPS. 

Praca powstała w wyniku realizacji projektu badawczego finansowana ze środków Narodo-
wego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2013/08/M/ST4/00286 
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Etap pobrania i przygotowania próbki – najważniejsze etapy analizy 
specjacyjnej

Beata Krasnodębska-Ostręga 
Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Pasteura 1, Warszawa

Podczas badania specjacji koncentrujemy się na opracowywaniu metod analitycz-
nych, poprawiamy parametry analityczne, zaniedbujemy. Nowe metody zazwyczaj 
są testowane na próbkach domieszkowanych tuż przed pomiarem. Mniej uwagi 
poświęca się pobraniu i przygotowaniu próbki do analizy, choć jest to kluczowy etap 
w przypadku analizy specjacyjnej. Głównie etap ten oparty jest na wydzieleniu ana-
litów z matrycy próbki bez zmiany ich specjacji [1]. Jednak każda ingerencja w skład 
próbki skutkuje zmianą stopnia utlenienia badanego pierwiastka [2]. W przypadku 
wody, gleby lub tkanek roślinnych czy zwierzęcych sam fakt pobrania wpływa na 
równowagę, a  co dopiero etap konserwacji czy przechowywania [3]. Biorąc pod 
uwagę, jak łatwo zaburzyć oryginalne równowagi między formami specjacji, najlep-
szym rozwiązaniem byłoby ustalenie specjacji bezpośrednio w analizowanym obiek-
cie. Tylko kilka metod umożliwia przeprowadzenie nieinwazyjnej analizy specjacji 
próbek stałych [4] lub próbek ciekłych [5]. Jednak ich granice wykrywalności są zbyt 
niskie, aby spełnić oczekiwania w przypadku analizy śladowej, jaką często jest analiza 
specjacyjna. Konieczne jest więc łączenie techniki wydzielenia i zatężenia badanych 
form analitu i  ich oznaczenia metodą o niskiej GW i dobrej precyzji pomiaru np. 
LC ICPMS lub SPE ICP OES [1,6]. Wyniki uzyskane najbardziej niezawodnymi 
procedurami nic nie znaczą, jeśli próbka nie reprezentuje badanego obiektu lub spe-
cjacja uległa zmianie na etapie pobierania (zmiana pH, naświetlenie promieniami 
UV, desorpcja O2 lub rozpuszczanie CO2. Czasami jest wymagany etap upraszczania 
matrycy, a dodatek odczynników z definicji ingeruje w skład próbki, dlatego powinny 
być rozwijane metody mineralizacji bez-odczynnikowej [7]. 

[1] C D.B. Amaral, J.A. Nóbrega, A.R.A. Nogueira, Microchemical Journal 117 
(2014) 122.

[2] M.Jabłońska-Czapla, International Journal of Analytical Chemistry (2015) 
http://dx.doi.org/10.1155/2015/171478

[3] M. Sadowska, E. Biaduń, B. Krasnodębska-Ostręga, Chemosphere 144 (2016) 
1216.

[4] A. Voegelin, N. Pfenninger, J. Petrikis, J. Majzlan, M. Plötze, A.C. Senn, S. 
Mangold, R. Steininger, J. Göttlicher, Environmental Science Technology 49 
(2015) 5390

[5] B. Krasnodębska-Ostręga, J. Pałdyna, M. Wawrzyńska, E. Stryjewska, 
Electroanalysis 23 (2011) 605.

[6] S. Tokalıoğlu, S. Arsav, A. Delibaş, C. Soykan, Analytica Chimica Acta 645 
(2009) 36
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Oznaczanie śladowych ilości In(III) w wodach środowiskowych 
metodą adsorpcyjnej woltamperometrii stripingowej

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

Ind jest słabo rozpowszechnionym pierwiastkiem, ale bardzo cennym ze 
względu na swoje unikalne właściwości i szerokie zastosowanie. Stosowany jest 
jako składnik metalicznych powłok antykorozyjnych, do produkcji półprzewod-
ników, detektorów podczerwieni, tranzystorów, przy produkcji termometrów 
oporowych i przyrządów optycznych. W ostatnich latach ind znalazł szerokie 
zastosowanie głównie przy produkcji ciekłokrystalicznych wyświetlaczy (LCD) 
używanych w  komputerach, płaskich ekranach i  wyświetlaczach telefonów. 
Wraz ze wzrostem zapotrzebowania i wykorzystania indu w różnych dziedzi-
nach życia, rośnie również jego ilość trafiająca do środowiska razem z odpa-
dami. Rodzi to potrzebę opracowania procedur analitycznych pozwalających na 
oznaczenie tego pierwiastka w różnych matrycach środowiskowych.

Jedną z  technik umożliwiających oznaczanie śladowych ilości metali jest 
adsorpcyjna woltamperometria stripingowa (AdSV), która umożliwia uzyska-
nie bardzo niskich granic wykrywalności. Stosowana w niej aparatura jest sto-
sunkowo tania, a więc dostępna w większości laboratoriów, pomiar jest szybki 
i  prosty oraz istnieje możliwość bezpośredniej analizy wód naturalnych, bez 
konieczności ich wstępnej obróbki. W przypadku In(III) opisano tylko kilka 
procedur z  wykorzystaniem AdSV jako techniki pomiarowej. Zastosowane 
zostały w nich następujące czynniki kompleksujące: APDC [1], moryna [2], 
oranż ksylenolowy [3] oraz kupferron [4-6]. W pracach tych używano różne 
elektrody pracujące, zarówno rtęciowe [1-4] jak i  bardziej przyjazną dla śro-
dowiska filmową elektrodę ołowiową [5] i filmową elektrodę bizmutową [6]. 
W  komunikacie tym dokonano porównania tych procedur, ich parametrów 
i możliwości wykorzystania w analizie wód środowiskowych. 

[1] P.A. Farias, C.M.L. Martins, A.K. Ohara, J.S. Gold, Anal. Chim. Acta, 293 
(1994) 29

[2] I. Paolicchi, O. Dominguez, M.A.A. Lomillo, Anal. Chim. Acta 511 
(2004) 223.

[3] A. Benvidi, M.M. Ardakani, Anal. Letter., 42 (2009) 2430
[4] M. Grabarczyk, J. Wasąg, J. Electrochem. Society, 163 (2016) H218
[5] M. Grabarczyk ,J. Wasąg, J. Electrochem. Society, 163 (2016) H465
[6] J. Wasąg, M. Grabarczyk, Anal. Method., 8 (2016) 3605
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Zjawisko korozji elektrochemicznej występujące w jamie ustnej

Anna Szabelska1, Anna Modzelewska-Wójtowicz1, Janusz Borowicz1, 
Agnieszka Nosal-Wiercińska2
1Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Zakład Protetyki Stomatologicznej,  
ul. Karmelicka 7, Lublin

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

Zjawisko korozji to procesy niszczenia metali lub stopów pod wpływem che-
micznego lub elektrochemicznego oddziaływania środowiska. Może ona wystę-
pować równocześnie na całej powierzchni lub tylko w pewnych jej miejscach 
i wówczas znacznie szybciej przenika w głąb, czyniąc metal porowatym. W śro-
dowisku jamy ustnej występuje korozja chemiczna, która jest prawie zawsze 
połączona z  korozją elektrochemiczną. Dla powstawania tego typu zjawi-
ska niezbędny jest przepływ prądu elektrycznego. Wytwarza się on na skutek 
powstawania ogniwa galwanicznego. 

Ogniwo galwaniczne może powstać przy obecności w jamie ustnej wypełnień 
z  dwóch różnych metali np. wkładu złotego i  wypełnienia amalgamatowego. 
Uzupełnienia czy wypełnienia pełnią rolę elektrod, a  ślina elektrolitu. Moc 
prądu i jego kierunek zależą od potencjału elektrycznego, jaki tworzą poszcze-
gólne metale. Projektując pracę protetyczną należy wziąć pod uwagę środowisko 
 w jakim będzie się znajdować praca, alergie pacjenta np. na nikiel, a także inne 
obecne już uzupełnienia w jamie ustnej. Występowanie metali o różnym poten-
cjale elektrycznym wywołuje zmiany chorobowe , które mają charakter miej-
scowy – zapalenie tkanek przyzębia , nieżyt błony śluzowej dziąseł i policzków 
o charakterze przerostowym, stany zapalne języka .

[1] E. Spiechowicz: „Protetyka stomatologiczna dla studentów”; PZWL, 
Warszawa 2013.

[2] J.M. Powers, R.L. Sakaguchi, „Craig. Materiały stomatologiczne”, Elsevier 
Urban & Partner, 2008.
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Wytworzenie, charakterystyka i zastosowanie pastowych elektrod 
grafenowych

Mariola Brycht1, Sławomira Skrzypek1, Kurt Kalcher2
 1Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii, Katedra Chemii Nieorganicznej, 
i Analitycznej, ul. Tamka 12, 91-403 Łódź

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

W  ostatnich latach perspektywy możliwości zastosowań najnowszego dzieła 
nanotechnologii, grafenu, stały się jednymi z najbardziej rozpalających nadzieje 
zagadnień w naukowym świecie. Grafen, a ściślej zredukowany tlenek grafenu 
(RGO), w  roli materiału elektrodowego, który otrzymuje się metodami che-
micznymi z grafitu, otworzył nowy rozdział w rozwoju innowacyjnych elektrod 
roboczych wykorzystywanych w  elektroanalizie związków biologicznie czyn-
nych. Nic w tym dziwnego; jest on idealnym materiałem, który charakteryzuje 
się m.in. rozbudowaną powierzchnią właściwą i bardzo dobrym przewodnic-
twem elektronowym. 

W  niniejszej pracy, przeprowadzono utlenienie grafitu zmodyfikowaną 
metodą Hummersa. Następnie tlenek grafitu dyspergowano w  wodzie przy 
użyciu ultradźwięków. Z uzyskanej dyspersji tlenku grafenu odparowano wodę 
i w kolejnym etapie przeprowadzono termiczną redukcję w atmosferze argonu 
uzyskując tzw. termicznie zredukowany tlenek grafenu (TRGO). Następnie, 
otrzymany materiał scharakteryzowano fizykochemicznie za pomocą technik 
FT-IR, TEM oraz AFM.

Drugim kierunkiem prowadzonych badań wytworzenie pastowej elektrody 
grafenowej na bazie termicznie zredukowanego tlenku grafenu (TRGOPE). 
W związku z  tym, zoptymalizowano skład pasty węglowej (stosunek TRGO 
i  oleju mineralnego), który zapewniał najkorzystniejszy stosunek rejestro-
wanych prądów dla reakcji redoks równomolowej mieszaniny K4[Fe(CN)6] 
i  K3[Fe(CN)6] do prądów pojemnościowych zarejestrowanych techniką wol-
tamperometrii cyklicznej. W  następnej kolejności, sprawdzono możliwo-
ści wykorzystania wytworzonej elektrody jako czujnika elektrochemicznego 
w  badaniach woltamperometrycznych do oznaczania pestycydu naptalam. 
Dobrano warunki prowadzenia pomiaru, tj. środowisko (rodzaj elektrolitu pod-
stawowego i  jego pH) oraz parametry techniki woltamperometrii fali prosto-
kątnej. Zbadano zależność natężenia rejestrowanego prądu piku od stężenia 
badanego pestycydu i przeprowadzono walidację metody. Poprawność uzyska-
nej procedury zweryfikowano poprzez oznaczenie pestycydu naptalam metodą 
dodatku wzorca w próbce środowiskowej z dodatkiem analitu.

Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki (NCN, Kraków), 
grant PRELUDIUM: UMO–2014/15/N/ST4/02285).
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pować równocześnie na całej powierzchni lub tylko w pewnych jej miejscach 
i wówczas znacznie szybciej przenika w głąb, czyniąc metal porowatym. W śro-
dowisku jamy ustnej występuje korozja chemiczna, która jest prawie zawsze 
połączona z  korozją elektrochemiczną. Dla powstawania tego typu zjawi-
ska niezbędny jest przepływ prądu elektrycznego. Wytwarza się on na skutek 
powstawania ogniwa galwanicznego. 

Ogniwo galwaniczne może powstać przy obecności w jamie ustnej wypełnień 
z  dwóch różnych metali np. wkładu złotego i  wypełnienia amalgamatowego. 
Uzupełnienia czy wypełnienia pełnią rolę elektrod, a  ślina elektrolitu. Moc 
prądu i jego kierunek zależą od potencjału elektrycznego, jaki tworzą poszcze-
gólne metale. Projektując pracę protetyczną należy wziąć pod uwagę środowisko 
 w jakim będzie się znajdować praca, alergie pacjenta np. na nikiel, a także inne 
obecne już uzupełnienia w jamie ustnej. Występowanie metali o różnym poten-
cjale elektrycznym wywołuje zmiany chorobowe , które mają charakter miej-
scowy – zapalenie tkanek przyzębia , nieżyt błony śluzowej dziąseł i policzków 
o charakterze przerostowym, stany zapalne języka .

[1] E. Spiechowicz: „Protetyka stomatologiczna dla studentów”; PZWL, 
Warszawa 2013.

[2] J.M. Powers, R.L. Sakaguchi, „Craig. Materiały stomatologiczne”, Elsevier 
Urban & Partner, 2008.
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Wpływ protonizacji etioniny na jej aktywność katalityczną 
w procesie elektroredukcji Bi(III)

Agnieszka Nosal-Wiercińska1, Mariusz Grochowski1, Waldemar Kaliszczak2
 1UMCS, Wydział Chemii, Zakład Chemii Analitycznej i Analizy Instrumentalnej, 
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin,  
 2„Herbapol-Lublin” S.A., ul. Diamentowa 25, 20-741 Lublin

Etionina jest analogiem etylowym metioniny, wpływa bardzo destrukcyjnie na 
wątrobę organizmów żywych i działanie wielu enzymów. Jest zaliczana do meta-
bolitów o działaniu silne karcynogennym, które to odgrywają rolę w powstawa-
niu większości nowotworów człowieka [1]. W związku z tym istnieje koniecz-
ność monitorowania poziomu etioniny i wskazania na nowe sposoby oznaczania 
tego aminokwasu w różnych środowiskach.

Efekt „cap-pair” stwarza możliwość oznaczania jonów wielu depolaryzato-
rów w roztworach o słabych właściwościach kompleksotwórczych [2] a pośred-
nio również substancji katalizujących. Na podstawie przeprowadzonych badań 
stwierdzono, że na szybkość procesu elektroredukcji Bi(III) w 2 mol∙dm-3 chlo-
ranach(VII) wpływają obecność etioniny oraz protonizacja substancji katali-
zującej. Mechanizm katalitycznego działania etioniny związany jest z tworze-
niem się kompleksów aktywnych Bi – etionina w  specyficznych warunkach 
jakie istnieją na powierzchni elektrody [2]. Wraz ze wzrostem ilości NaClO4 
w roztworze elektrolitu podstawowego rośnie katalityczna aktywność etioniny. 
Natomiast wzrost ilości HClO4 w  roztworach chloranów(VII) nie powoduje 
dużych zmian w kinetyce procesu elektroredukcji Bi(III) w obecności etioniny. 
To sugeruje przypuszczenie o różnorodności kompleksów aktywnych pośredni-
czących w przejściu elektronów.

[1] F. Yoshizawa, S. Mochizuki, M. Doi, I. Yamaoka, K. Sugahara, Biosci. 
Biotechn. Biochem. 73 (2009) 1984.

[2] A. Nosal-Wiercińska, Electroanalysis 26 (2014) 1013.
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Zastosowanie podwójnego nagromadzania i stripingu do oznaczania 
jonów In(III) metodą anodowej woltamperometrii stripingowej

Iwona Gęca
Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,  
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin 
iwona.rutyna@poczta.umcs.lublin.pl

W literaturze proponowanych jest wiele sposobów podejmujących się obniżenia 
granicy wykrywalności w analizie stripingowej – zarówno chemicznych, instru-
mentalnych jaki i matematycznych. W 2014 r. zaproponowano nowy sposób 
obniżenia granicy wykrywalności w  woltamperometrii stripingowej tj. zasto-
sowanie podwójnego nagromadzania i  stripingu [1-3]. Sposób ten polega na 
przeprowadzeniu dodatkowego nagromadzania i  stripingu w  czasie jednego 
pomiaru oraz w tym samym naczynku pomiarowym przy wykorzystaniu dwóch 
elektrod pracujących znacznie różniących się polem powierzchni (makro- 
i mikroelektrody).

W badaniach zaprezentowanych poniżej przedstawiony sposób wzmocnie-
nia sygnału analitycznego wykorzystano do oznaczania jonów In(III) metodą 
anodowej woltamperometrii stripingowej. Elektrody pracujące stanowiły 
błonkowe makro- i mikroelektroda bizmutowa nakładane in situ z analizowa-
nego roztworu. Po zakończeniu etapu nagromadzania na elektrodzie o dużej 
powierzchni, była ona umieszczana w bardzo małej odległości od powierzchni 
mikroelektrody, po czym przeprowadzano nierejestrowany etap stripingu. Ind 
nagromadzony i  usunięty z  powierzchni pierwszej elektrody był następnie 
nagromadzany na powierzchni mikroelektrody z roztworu o znacznie większym 
stężeniu oznaczanego jonu w porównaniu do jego stężenia w głębi roztworu, 
dzięki czemu uzyskano znaczne wzmocnienie sygnału analitycznego, a  tym 
samym obniżenie granicy wykrywalności. Uzyskana granica wykrywalności 
opracowanej procedury dla jonów In(III) wynosiła 1,5 × 10-10 mol L-1. Dodat-
kową zaletą opracowanej procedury analitycznej wykorzystującej omawiany 
dwustopniowy etap nagromadzania i stripingu jest minimalizacja interferencji 
pochodzących od jonów Cd2+.

[1] I. Rutyna, M. Korolczuk, Sensors and Actuators B, 204 (2014) 136
[2] I. Rutyna, M. Korolczuk, Electroanalysis, 26 (2014) 2639
[3] M. Korolczuk, M. Grabarczyk, I. Rutyna, Talanta, 130 (2014) 342
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Woltamperometryczna metoda charakterystyki efektów uwalniania 
kofeiny z implantów naśladujących tkanki twarde

Jakub Marchewka, Łukasz Magda, Władysław W. Kubiak, Bogusław Baś, 
Jadwiga Laska, Agnieszka Grzybowska
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, 
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, 
al. Adama Mickiewicza 30,30-059 Kraków

Często stosowane w implantologii, biodegradowalne polimery termoplastyczne 
mogą być przetwarzane i kształtowane m. in. techniką druku 3D z osadzaniem 
stopionego materiału (ang. Fused Deposition Modeling -FDM). W tej technice, 
polimer po stopieniu w bloku grzejnym jest wytłaczany przez dyszę i nakładany 
warstwa po warstwie tworząc trójwymiarowy obiekt ściśle odwzorowujący jego 
zaprojektowany wcześniej model komputerowy. Czyni to metodę FDM wysoce 
przydatną w  otrzymywaniu implantów do regeneracji tkanek twardych [1]. 
Ponadto polimer może być objętościowo modyfikowany przez dodatek bioak-
tywnych substancji mających istotny wpływ na przebieg procesu leczenia [2].

Przedmiotem testów były implanty wytwarzane techniką FDM z  poli-
laktydu, który domieszkowano 10% wag. dodatkiem kofeiny, jako modelo-
wej substancji bioaktywnej. Surowiec został odpowiednio ujednorodniony 
i  uformowany z  zastosowaniem wytłaczarki ślimakowej Filastruder (USA). 
Model komputerowy opisujący kształt i  wymiary zewnętrzne oraz strukturę 
wewnętrzną implantu zaprojektowano w  środowisku programu BlenderTM. 
Implanty wydrukowano z zastosowaniem drukarki 3D FDM RepRapPro Tri-
colour Mendel (Wielka Brytania) oraz pakietu oprogramowania obejmującego 
programy Sli3er i Pronterface. 

Efektywność uwalniania kofeiny z implantu, w środowisku soli fizjologicz-
nej, monitorowano korzystając z techniki impulsowej woltamperometrii różni-
cowej, przy użyciu dyskowej elektrody pracującej z węgla szklistego [3]. Wyzna-
czono zakres liniowości, czułość, precyzję, dokładność i granicę oznaczalności 
kofeiny. Następnie określono tygodniowe profile wymywania kofeiny w różnych 
odstępach czasu.

[1] D. W. Hutmacher, J Biomat Sci-Polym E, Polymer Edition, 12(1) (2001) 
107-124.

[2] B. P. Chan, K. W. Leong, Eur Spine J, 17(4) (2008) S467-S479.
[3] Y.Wei, L.Zhang, C.Shao, C.Li , Chem. Anal. 54,(2009), 607.

Praca była finansowana w ramach badań statutowych AGH, nr 11.11.160.799.
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Funkcjonalizowane polisiloksany jako modyfikatory powierzchni 
elektrod pracujących 

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

Funkcjonalizowane polisiloksany to materiały zbudowane z organicznych grup 
funkcyjnych połączonych z  nieorganicznym szkieletem krzemionkowym za 
pomocą kowalencyjnych wiązań krzem-węgiel. Łatwość uzyskania końcowego 
materiałuo dowolnych właściwościach (porowatości, stabilności termicznej, 
odporności chemicznej i  mechanicznej) poprzez odpowiedni dobór nieorga-
nicznychi organicznych komponentów oraz łagodne warunki syntezy stawiają 
tę grupę związków w  kręgu aktualnych zainteresowań nowoczesnej chemii 
materiałoweji technologii. Możliwość utworzenia cienkiego filmu polisilok-
sanu na powierzchni elektrody węglowej pozwala na ich zastosowanie również 
w elektrochemii.

W niniejszym komunikacie funkcjonalizowane grupami tiolowymi polisilo-
ksany zostały wykorzystane do modyfikacji powierzchni elektrod z węgla szkli-
stego. Obecność grup tiolowych na powierzchni elektrody pozwala na selek-
tywne kompleksowanie jonów metali tj. Hg(II), Bi(III), Ag(I), które następnie 
redukowane są do postaci metalicznej poprzez przyłożenie do elektrody odpo-
wiedniego potencjału ujemnego (tzw. etap zatężania). Wprowadzenie na etapie 
zatężania jonów ołowiu umożliwia wzmocnienie sygnałów analitycznych ozna-
czanych jonów metali. Elektrody modyfikowane funkcjonalizowanym polisilo-
ksanem i ołowiem zostały zastosowane do opracowania trzech woltamperome-
trycznych procedur oznaczania śladowych stężeń Hg(II) [1], Bi(III) [2] i Ag(I), 
których potencjał aplikacyjny został sprawdzony podczas analizy próbek wód 
naturalnych.

[1] K. Tyszczuk-Rotko, I. Sadok, M. Barczak, Microporous and Mesoporous 
Materials, 230 (2016) 109 

[2] K. Tyszczuk-Rotko, I. Sadok, M. Barczak, M. Jabłońska-Czapla, 
Electrochimica Acta, 208 (2016) 102
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Czujniki woltamperometryczne z mechanicznie i elektrochemicznie 
odnawianą powierzchnią elektrody pracującej

Bogusław Baś
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Inżynierii, 
Materiałowej i Ceramiki, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

Elektrody rtęciowe, pomimo licznych zalet i specyficznych właściwości, często 
nieosiągalnych dla innych materiałów elektrodowych są stosowane w elektro-
chemii już tylko sporadycznie. Obecnie w praktyce laboratoryjnej zastępują je 
elektrody stałe wytwarzane z tworzyw funkcjonalnych, modyfikowanych obję-
tościowo lub powierzchniowo, regenerowane cyklicznie lub okresowo, ex situ, 
a nawet in situ.

W komunikacie przedstawione zostaną autorskie, oryginalne projekty oraz 
laboratoryjne modele kilku woltamperometrycznych czujników z  metaliczną, 
węglową i ceramiczną elektrodą roboczą, odnawianą cyklicznie przed każdym 
pomiarem [1-3]. Jak zostanie udowodnione, zastosowane systemy regeneracji in 
situ powierzchni elektrody stałej wiernie odtwarzają funkcjonowanie rtęciowej 
elektrody kroplowej. Ponadto mechaniczne elementy tych systemów nie naru-
szają warstwy sztywnej utworzonej wokół elektrody w momencie jej elektro-
litycznej aktywacji. Zaprezentowane zostaną także metody oraz wyniki kilku 
praktycznych oznaczeń wybranych depolaryzatorów.

Z  grupy czujników cienkowarstwowych, przedstawiona zostanie cylin-
dryczna, rtęciowa elektroda błonkowa przystosowana do pomiarów polarogra-
ficznych [4] oraz czujnik z odnawialnym filmem ciekłego, eutektycznego stopu 
galu, indu i cyny (Galinstanu, Ttop=-19˚C). Konstrukcja tego drugiego umoż-
liwia wielokrotne odświeżanie filmu galinstanu, w  warunkach beztlenowych, 
co ma kapitalne znaczenie ze względu na jego silną podatność na utlenianie 
w powietrzu atmosferycznym i w roztworach nieodtlenionych.

Przypomniane zostaną zalety mikroelektrod ze wskazaniem możliwości ich 
potencjalnej adaptacji w budowie odnawialnych czujników wieloelektrodowych.

[1] B. Baś, M. Jakubowska, Z. Kowalski, Electroanalysis, 18(17) (2006) 1710.
[2] B. Baś, M. Jakubowska, Z. Kowalski, Opis patentu Nr PL217599 B1.
[3] B. Baś, K. Węgiel, K. Jedlińska, Anal. Chim. Acta, 881 (2015) 44.
[4] B. Baś, R. Piech, S. Baś, Opis patentu Nr PL213750 B1.

Praca była finansowana w ramach badań statutowych AGH, nr 11.11.160.799.
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Wpływ promieniowania oraz natleniania roztworu na specjację 
arsenu i chromu

Ewa Biaduń, Justyna Kotowska, Beata Krasnodębska-Ostręga,  
Krzysztof Miecznikowski
Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Pasteura 1, Warszawa

Rozróżnienie form chemicznych chromu jest kluczowym elementem w moni-
toringu środowiska wodnego. Wiadomo już od dawna, że „nie pierwiastek jest 
toksyczny” a jego forma chemiczna, czy fizyczna. Zależnie od stopnia utleniania 
wpływ na fizjologię organizmów jest różny. Cr(III) jest nutrientem, zaś Cr(VI) 
jest mutagenny i  kancerogenny. Chrom występuje głównie w  postaci oksy-
anionów nieorganicznych. Cr(III) jest mniej rozpuszczalny i bardziej stabilny, 
natomiast Cr(VI) jest bardziej rozpuszczalny i mobilny w środowisku [1]. Do 
najbardziej toksycznych form arsenu należą połączenia nieorganiczne: wodorek 
arsenawy, arseniany  (III) oraz arseniany  (V). Mniej toksyczne są organiczne 
pochodne. Organiczne związki arsenu: arsenocholina (ASC) oraz arsenobeta-
ina (ASB) są nietoksyczne [2,3]. Warunki środowiskowe, tj. intensywność pro-
mieniowania, zawartość tlenu oraz aktywność mikroorganizmów może przy-
czynić się do zmiany specjacji oraz toksyczności. Ze względu na dużą różnicę 
w toksyczności form As i Cr ważne jest monitorowanie całkowitej zawartości 
form w środowisku naturalnym oraz ich specjacji. Specjację arsenu określoną 
za pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją UV Vis. Roz-
twory wzorcowe arsenu  (III) oraz arsenu  (V) naświetlano lampą imitującą 
światło słoneczne (1,5  AM). Przeprowadzono dwa równoległe naświetlania 
w obecności warstwy aktywnej (46 mL roztworów wzorcowych), podczas któ-
rych próbki argonowano lub natleniano. Próbki do analizy HPLC UVVis [3] 
pobrano po 2, 4 oraz 6 h godzinach naświetlania. Sprawdzono również trwa-
łość wzorca chromu (III) po 30, 60 oraz 90 min natleniania lub argonowania. 
W celu utrwalenia wzorca Cr(III) do próbki dodano soli kwasu dietylenotria-
minopentaoctowego (DTPA). Oznaczenia HPLC  UVVis przeprowadzono 
bez oraz po ogrzewaniu i ostudzeniu kompleksu [Cr(III)DTPA]2-. Wpływ na 
naświetlania lampą imitującą światło słoneczne na specjację chromu został rów-
nież sprawdzony.

[1] X. Dong, et al., Journal of Hazardous Materials 190 ( 2011): 909–15.
[2] I. Komorowicz, D. Barałkiewicz, Talanta 84 (2011): 247-261.
[3] Ł. Jedynak, P. Kieroński, J. Kowalska, J. Golimowski, Chem. Anal. 

(Warsaw) 53 (2008): 557-568

Badania finansowane z  projektu badawczego z  Narodowego Centrum Nauki (NCN) 
z  grantu Preludium nr DEC-2015/19/N/ST4/00915 oraz z  Dotacji Celowej Minister-
stwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na Działalność Statutową Młodych (501/86-DSM-
112 700, WCh UW)
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Elektropolerowanie w protetyce stomatologicznej

Anna Modzelewska-Wójtowicz, Anna Szabelska, Katarzyna Sarna-Boś, 
Janusz Borowicz
Zakład Protetyki Stomatologicznej UM w Lublinie, ul. Karmelicka 7, Lublin

Elektropolerowanie jest techniką elektrochemicznej obróbki stali. W  prote-
tyce stomatologicznej jest końcowym etapem w postępowaniu laboratoryjnym 
podczas obróbki stopów przy wykonywaniu protez szkieletowych. Zasadni-
czym celem elektropolerowania jest wygładzenie powierzchni wyrobu. Obro-
biona powierzchnia ulega równocześnie głębokiej anodowej pasywacji, dzięki 
czemu zostaje w znacznym stopniu zabezpieczona przed korozją. W przypadku 
stali chromoniklowej elektropolerowanie prowadzi dodatkowo do zwiększe-
nia koncentracji atomów chromu na powierzchni metalu , dzięki czemu obro-
biona powierzchnia ulega dodatkowemu utwardzeniu. Elektropolerowanie nie 
narusza makroskopowej struktury powierzchni. Zachowaniu ulegają wszyst-
kie, nawet bardzo subtelne elementy detalu, natomiast w skali mikroskopowej 
powierzchnia ulega wygładzeniu i wybłyszceniu.

[1] Ciaputa A.: ”Podstawy wykonawstwa prac protetycznych, wyd. Elamed, 
Katowice 2009.

[2] Majewski S. :”Podstawy protetyki w praktyce lekarskiej i technice 
dentystycznej”,, Kraków 2000.
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Galwanoforming – nowatorskie rozwiązanie w wykonawstwie 
protez biologicznych

Anna Modzelewska-Wójtowicz, Anna Szabelska, Katarzyna Sarna-Boś, 
Janusz Borowicz
Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Zakład Protetyki Stomatologicznej 
ul. Karmelicka 7, Lublin

Złoto należy do najstarszych materiałów stosowanych w  stomatologii. Złotą 
folię, złoto matowe, proszek złoty stosowano do wykonywania wypełnień 
metodą bezpośrednią. Możliwość wykorzystania złota przy wykonywaniu prac 
protetycznych wzbogaciła się o technologię galwanoformingu tj. kształtowania 
złotej czapeczki korony licowanej ceramiką przy wykorzystaniu technik galwa-
nicznych.

Zjawisko galwanoformingu oparte jest na zjawisku elektrolizy, w  której 
wykorzystuje się doskonałe właściwości fizyczne i mechaniczne złota. Dzięki 
tej technice możliwe stało się zastosowanie prawie czystego złota (99,99%) do 
wykonywania takich uzupełnień protetycznych jak: wkłady koronowe, korony, 
mosty, korony teleskopowe, suprakonstrukcje na implantach, a także pokrywa-
nia dośluzówkowych powierzchni protez akrylowych czystym złotem.

Uzupełnienia stałe wykonane metodą galwanoformingu charakteryzują się 
wysoką szczelnością brzeżną , odpornością na procesy elektrochemiczne oraz 
trwałością barwy olicowania. Związane jest to z  technologią wykonania oraz 
z faktem, że proces łączenia metalu z ceramiką odbywa się bez udziału tlenków 
metali.

[1] Wirz J., Diedrichs G., Galwanoprotetyka – nowe możliwości wytwarzania 
protez biologicznych, wyd. Kwintesencja 2001.

[2] Kochanek-Leśniewska A., Analiza zmian wartości siły retencji 
w trójelementowych układach koron teleskopowych, W-wa 2015
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Elektrody polimerowe czułe na ibuprofen i diklofenak zawierające  
w membranie wielościenne nanorurki węglowe

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

Elektrody jonoselektywne ze stałym kontaktem stanowią w  ostatnich latach  
obszerną grupę wśród czujników elektrochemicznych. O ich popularności decy-
duje wiele zalet tj. możliwość miniaturyzacji, prostsza obsługa, przechowywa-
nie, większa trwałość oraz w wielu przypadkach, lepsze parametry analityczne 
w stosunku do ich odpowiednich klasycznych konstrukcji. W celu poprawienia 
i  doskonalenia właściwości czujników o  stałym podłożu wyprowadzającym, 
prowadzone są badania modyfikowania składu membranowego m.in. poprzez 
zastosowanie w konstrukcjach nanorurek węglowych [1]. 

Celem prowadzonych badań była konstrukcja elektrod o podłożu polime-
rowym z elektrodą wyprowadzającą Ag/AgCl czułych na jony ibuprofenu oraz 
diklofenaku. Warstwę wewnętrzną elektrod stanowił PVC (30% wag) plastyfi-
kowany eterem o-nitrylofenylowooktylowym (o-NPOE) (65% wag.) z dodat-
kiem fosforanu tributylowego(TBP) (5% wag.). Warstwę drugą – membranę 
- stanowił plastyfikowany takim samym zmiękczaczem polichlorek winylu 
z dodatkiem substancji jonoczułej –odpowiednich cyklodekstryn (1,2% wag.), 
wymieniacza jonowego (0.4% wag.) oraz wielościennych nanorurek węglowych 
(MWCNT-s) (1% wag.). Elektrody przed użyciem były kondycjonowane przez 
24 godziny w  roztworach odpowiednich substancji leczniczych soli sodowej 
ibuprofenu oraz soli sodowej diklofenaku o pH ≈7,0. i stężeniu 1x10-2 mol L-1. 
Wyznaczono podstawowe parametry analityczne elektrod: nachylenie krzy-
wej odpowiedzi, granicę wykrywalności, potencjał standardowy, selektywność, 
odtwarzalność potencjału oraz czas odpowiedzi. Wartości otrzymanych para-
metrów, zwłaszcza odtwarzalność potencjału, są bardzo dobre, dzięki zastoso-
waniu wielościennych nanorurek węglowych. 

[1] J. B. Raoof, R. Ojani, M. Baghayeri Turk. J. Chem. 37 (2013) 36
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Woltamperometryczne badania herbicydu metobromuron 
z zastosowaniem elektrody grafitowej

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

Metobromuron (Mbn, Rys. 1) to herbicyd fenylomocznikowy wykorzystywany 
w rolnictwie. Jest on składnikiem preparatów do zwalczania chwastów jedno- 
i dwuliściennych, zwłaszcza w uprawie tytoniu, który hamuje proces fotosyn-
tezy. Mbn jest stabilny chemicznie, dlatego pozostałości Mbn nie mogą być 
efektywnie usunięte z wód naturalnych przez fotolizę. Wykazuje niską toksycz-
ność wobec ssaków, ptaków oraz większości organizmów wodnych, jednakże 
posiada wysoki potencjał bioakumulacji. Mbn może akumulować się w środowi-
sku wodnym, osiągając nawet stężenie toksyczne, co może wpływać niekorzyst-
nie na ekosystem wodny oraz zdrowie człowieka [1]. 

Rys 1. Struktura chemiczna Mbn.

Celem badań było opracowanie procedury woltamperometrycznego ilościo-
wego oznaczania Mbn na ultraśladowej elektrodzie grafitowej (UTGE). W tym 
celu wykorzystano technikę woltamperometrii fali prostokątnej (SWV). Sygnał 
analityczny Mbn zarejestrowano przy potencjale +1.3 V w  buforze Brittona
-Robinsona o pH 2.0. Dobrano optymalne parametry pomiarów techniki SWV, 
a następnie wyznaczono liniowe zależności natężenia prądów piku od ich stęże-
nia. Obliczono granice wykrywalności (LOD) i oznaczalności (LOQ). 

[1] H. Yang, J. Deng, H. Liu, W. Yan, L. Yang, B. Yi, Res. Chem. Intermed., 40 
(2014) 225.
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Pastowe elektrody węglowe na bazie grafitu i grafenu – porównanie 
właściwości elektrochemicznych na przykładzie pestycydu naptalam

Mariola Brycht1, Sławomira Skrzypek1, Kurt Kalcher2, Andrzej Leniart1, 
Agnieszka Nosal-Wiercińska3
 1Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii, 
Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, ul. Tamka 12, 91-403 Łódź

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

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

Obecny rozwój metod elektroanalitycznych w monitoringu zanieczyszczeń śro-
dowiska przyrodniczego spowodował wzrost zainteresowania nad poszukiwa-
niem innowacyjnych materiałów elektrodowych umożliwiających wysoką czu-
łość i powtarzalność oznaczeń oraz stabilność pracy elektrod. Ważne jest także, 
aby elektrody te były przyjazne dla środowiska, zgodnie z ideą „zielonej chemii 
analitycznej”. Dodatkowo, materiały elektrodowe stosowane do konstrukcji 
czujników elektrochemicznych powinny charakteryzować się szerokim zakre-
sem użytecznych potencjałów, wysoką wytrzymałością na pasywację, stabilno-
ścią mechaniczną, a także jak najwyższą wartością stosunku sygnału do szumu. 

Celem niniejszej pracy było wytworzenie dwóch rodzajów pastowych 
elektrod węglowych, a  mianowicie tradycyjnej pastowej elektrody grafitowej 
(CPE) oraz pastowej elektrody grafenowej na bazie termicznie zredukowa-
nego tlenku grafenu (TRGOPE). Przeprowadzono charakterystykę elektro-
chemiczną wytworzonych elektrod w równomolowej mieszaninie K4[Fe(CN)6] 
i  K3[Fe(CN)6] techniką woltamperometrii cyklicznej (CV) oraz elektroche-
micznej spektroskopii impedancyjnej (EIS). W  następnej kolejności, spraw-
dzono możliwości wykorzystania wytworzonych elektrod w  badaniach wol-
tamperometrycznych pestycydu naptalam. W  przypadku obydwu elektrod, 
zoptymalizowano warunki prowadzenia pomiaru, tj. rodzaj elektrolitu podsta-
wowego i jego pH, a także parametry techniki woltamperometrii fali prostokąt-
nej (SWV). Następnie wykreślono zależności natężenia prądu piku od wzra-
stających stężeń naptalamu i przeprowadzono walidację opracowanej metody. 
Uzyskane wyniki pokazały, że TRGOPE charakteryzują się znacznie lepszymi 
właściwościami elektrochemicznymi niż CPE.

Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki (NCN, Kraków), 
grant PRELUDIUM: UMO–2014/15/N/ST4/02285).
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Adsorpcja guanozyny na granicy faz elektroda/bufor octanowy pH 4

D. Gugała-Fekner, J. Nieszporek, D. Sieńko
Zakład Chemii Analitycznej i Analizy Instrumentalnej, Wydział Chemii, 
Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej, pl. M. Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin

Badania adsorpcji guanozyny na elektrodzie rtęciowej w buforze octanowym 
o pH 4 są ważne ze względu na obecność guanozyny, jako nukleozydu pury-
nowego w strukturze DNA. Powierzchnie komórek ssaków i inne membrany 
biologiczne utrzymują odpowiedni potencjał elektryczny. Podwójna warstwa 
elektryczna formująca się w bezpośrednim otoczeniu granicy faz naładowana 
membrana-płyn biologiczny może być uznana jako analogiczna co do zasady 
z tą, która powstaje na granicy faz elektroda-roztwór elektrolitu [1].

Krzywe pojemności różniczkowej warstwy podwójnej elektroda-bufor 
octanowy pH 4 bez dodatku guanozyny i  w  roztworach o  rosnących stęże-
niach guanozyny wyznaczono przy częstotliwości 800 Hz. Wyniki przedsta-
wione w  tej pracy dotyczą adsorpcji guanozyny w  zakresie stężeń od 1∙10-5 
do 1∙10-3 mol∙dm-3. Roztwory zawierające guanozynę w  zakresie stężeń od 
1∙10-5 do 2∙10-4 mol∙dm-3 wykazują odmienną adsorpcję guanozyny na elek-
trodzie rtęciowej od adsorpcji występującej w roztworach o wyższych stężeniach 
guanozyny [2].

Zmierzone wartości potencjału zerowego, Ez w układzie: 0.5 mol∙dm-3 bufor 
octanowy o pH 4, bez i z dodatkiem coraz wyższych stężeń guanozyny pokazują 
przesunięcie wartości Ez od -0.466 V w kierunku potencjałów bardziej ujem-
nych, co wskazuje na adsorpcję molekuł guanozyny biegunem ujemnym, czyli 
pierścieniem aromatycznym skierowanym do powierzchni elektrody rtęciowej.

Natomiast wartości napięcia powierzchniowego wyznaczone przy Ez 
w  badanych roztworach maleją, osiągając wartość o  24.4 mN/m niższą dla 
1∙10-3 mol∙dm-3 guanozyny, co potwierdza silną adsorpcję guanozyny na elek-
trodzie rtęciowej. 

Uzyskane rezultaty są interesujące ze względu na odmienne zachowanie 
guanozyny od przebadanej wcześniej adsorpcji cytozyny [3].

[1] A.A. Pilla, Bioelectrochemistry and Bioenergetics, 1 (1974) 227.
[2] Y.M. Temerk and M.M. Kamal, Bioelectrochemistry and Bioenegetics, 8 

(1981) 671.
[3] D. Sieńko, J. Nieszporek, K. Nieszporek, D. Gugała, J. Saba, 71 (2006) 

1393.
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Porównanie mineralizacji mokrej otwartej i zamkniętej – wpływ 
mineralizacji na wyniki oznaczeń wybranych pierwiastków 
w próbkach pszczół

Monika Sadowska1, Anna Ruszczyńska1,2, Anna Mycka1, Aleksandra Roszak1, 
Wojciech Hyk1, Beata Krasnodębska-Ostręga1
 1Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa
 2Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego, 
ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa

Zespół masowego ginięcia pszczół miodnych stanowi coraz większy problem 
będący podstawą wielu badań naukowych. Oznaczanie wybranych metali (Cu, 
Cr, Zn, Co) w pszczołach było podstawą wyboru metodyki do przygotowania 
materiału przed oceną skażenia pszczół. Z racji złożoności matrycy i niejedno-
rodności materiału metodyka przygotowania próbek przed pomiarem staje się 
kluczowym etapem procedury analitycznej. Zawartość pierwiastków oznaczono 
metodą spektrometrii mas z jonizacją próbki w plazmie indukcyjnie sprzężonej 
(ICP MS) z układem wprowadzania próbek ciekłych. Oceniono statystycznie 
skuteczność i poprawność rozkładu metodą mokrą otwartą i zamkniętą wspo-
maganą mikrofalami. Nie wykazano istotnych różnic pomiędzy średnią zawar-
tością pierwiastków w grupach owadów przygotowanych w różny sposób (osob-
niki myte lub niemyte, pojedyncze osobniki lub zmielona grupa kilkudziesięciu 
owadów). Oznaczona zawartość Cu i Zn w pszczołach nie różni się pomiędzy 
dwoma sposobami mineralizacji próbek. Otrzymane wysokie wartości stężeń 
pierwiastków w ślepych próbkach oraz wysokie wartości granic wykrywalno-
ści i oznaczalności dla stosowanych procedur analitycznych stanowią problem 
podczas oznaczania wybranych pierwiastków w  tego typu materiale badaw-
czym. Uzyskane wyniki umożliwiły porównanie różnych metod przygotowania 
próbek do oznaczania składu pierwiastkowego metodą ICP MS. Podczas gdy 
zastosowanie szybkiej procedury mineralizacji zamkniętej w szklanych jednora-
zowych naczyniach zapewniło miarodajne wyniki w przypadku oznaczania Cu 
i Zn, to dla mineralizacji otwartej w kwarcowych tyglach wiarygodne wyniki 
uzyskano także dla Co i Cr. 

Badania były częściowo prowadzone w ramach realizacji projektu Centrum Nauk Biolo-
giczno-Chemicznych CENT III współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
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Porównanie stopnia pobierania i dystrybucji nanocząstek 
i rozpuszczalnych soli Rh w tkankach Sinapis alba l. 

Katarzyna Kińska, Joanna Kowalska, Daria Bałon,  
Beata Krasnodębska-Ostręga
Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, Pasteura 1, 02-093 Warszawa 

Specyficzne właściwości rodu, najrzadziej występującego w  środowisku spo-
śród wszystkich metali z  grupy platynowców, zostały wykorzystane w  wielu 
gałęziach przemysłu i jubilerstwie. Od czasu wprowadzenia do powszechnego 
użytku katalizatorów samochodowych, których produkcja pochłania blisko 80% 
rocznego zużycia Rh, obserwowany jest stały wzrost zawartości tego pierwiastka 
w środowisku [1]. Rosnące zanieczyszczenie, ale również forma, w której pier-
wiastek emitowany jest do środowiska, powodują zainteresowanie dotyczące 
jego wpływu na organizmy. Rod, podobnie jak Pt i Pd, emitowany jest głównie 
w  formie metalicznych nanocząstek. W  literaturze brak danych dotyczących 
biodostępności nanocząstek Rh i ich pobierania przez rośliny.

Celem badań było określenie stopnia pobierania oraz dystrybucji rodu 
w  tkankach Sinapis alba, w  zależności od formy, w  jakiej pierwiastek został 
wprowadzony do podłoża - jako nanocząstki czy rozpuszczalne sole. Porów-
nano również zawartości syntezowanych w tkankach metabolitów stresowych, 
mających za zadanie skompleksować ksenobiotyk i  tym samym zredukować 
jego potencjalnie negatywny wpływ na rozwój gorczycy białej.

[1] J. Kowalska, K. Kińska, J. Pałdyna, M. Czyżewska, K. Boder,  
B. Krasnodębska-Ostręga, Talanta, 127 (2014) 250

Badania były finansowane z  projektu NCN, UMO-2014/15/N/NZ8/00326. Uprzejmie 
dziękujemy CNBCh UW za możliwość wykonania pomiarów z wykorzystaniem ICP MS 
i HPLC ESI MS.



ELEKTROCHEMIA I ANALITyKA CHEMICZNA POSTERy

120

Wpływ nanoproszku TiO2 na poprawę parametrów użytkowych 
elektrod z węgla szklistego modyfikowanych kompozytem polimer 
przewodzący – nanoproszek ceramiczny

Łukasz Magda, Agnieszka Grzybowska, Władysław W. Kubiak 
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Inżynierii 
Materiałowej i Ceramiki, al. Adama Mickiewicza 30,30-059 Kraków

Polimery przewodzące takie jak Poli(3,4-etyleno-1,4-dioksytiofen) czy PIROL 
są coraz częściej wykorzystywane do modyfikacji czujników elektrochemicz-
nych. Charakteryzują się one dobrą trwałością, gęstością i niewielką grubością 
otrzymanych filmów. Ponadto polimery przewodzące dają możliwość zastoso-
wania dodatkowych modyfikatorów np. w postaci nanocząstek proszków cera-
micznych [1,2]. Najbardziej rozpowszechnioną metodą wprowadzania nano-
matriałów do matrycy modyfikatora jest sporządzanie zawiesiny, a  następnie 
nakrapianie na powierzchnie elektrody [3]. W tej pracy wykorzystano nowator-
ską metodę elektropolimeryzacji z roztworu monomeru zawierającego zawie-
sinę nanocząstek TiO2. Przy odpowiednio dobranych parametrach możliwe 
jest uzyskanie jednorodnie zmodyfikowanej nanoproszkiem warstwy polimeru 
przewodzącego. 

Dla otrzymanych modyfikacji wykonano analizę wykorzystaniem skaningo-
wego mikroskopu elektronowego oraz mikroanalizę EDS w celu potwierdzenia 
obecności nanocząstek w matrycy polimeru.

Pomiary wykonane na elektrodzie zmodyfikowanej przy użyciu kompozytu 
polimer przewodzący (PEDOT) - nanoproszek ceramiczny (TiO2), pokazują 
że zastosowana modyfikacja poprawia parametry użytkowe elektrody takie jak 
czułość oraz granica oznaczalności. Zmodyfikowaną elektrodę wykorzystano do 
oznaczania takich ważnych substancji bioaktywnych jak hydrochinon czy dopa-
mina uzyskując poprawę wyżej wymienionych parametrów.

[1] K. Cysewska, J. Karczewski, P. Jasiński, Electrochimica Acta 176 (2015) 
156-161

[2] A. Balamurugan, Shen-Ming Chen, Analytica Chimica Acta 596 (2007) 
92–98

[3] B. Paczosa-Bator, Carbon 95 (2016) 879–887

Praca była finansowana w ramach grantu dziekańskiego o numerze 15.11.160.017.
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Wpływ rodzaju metalicznego modyfikatora błonki 
funkcjonalizowanego polisiloksanu na woltamperometryczny  
sygnał Hg(II)

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

Komunikat prezentuje wyniki otrzymane podczas badania wpływu rodzaju 
metalicznego modyfikatora błonki funkcjonalizowanego grupami tiolowymi 
polisiloksanu na woltamperometryczny sygnał Hg(II). Procedura przygotowa-
nia elektrod pokrytych błonką polisiloksanu modyfikowanego elektrochemicz-
nie osadzanymi cząsteczkami różnych metali (ołowiu, bizmutu, miedzi, złota, 
srebra, antymonu) została schematycznie przedstawiona na rysunku 1. Syntezę 
zolu polisiloksanu prowadzono metodą zol-żel z monomerów tetraetoksysilanu 
(TEOS) i 3-merkaptopropylotrimetylosilanu (MPTMS) w obecności surfak-
tantu CTAB [1]. Przeprowadzone badania wykazały m.in., że modyfikacja 
błonki polimeru nanocząstkami ołowiu lub miedzi przyczynia się odpowiednio 
do około 5-krotnegoi  2-krotnego wzmocnienia natężenia prądu piku jonów 
Hg(II) [1].

Rys. 1. Schemat przygotowania elektrod modyfikowanych błonką funkcjonalizowanego 
polisiloksanu i metalem.

[1] K. Tyszczuk-Rotko, I. Sadok, M. Barczak, Microporous and Mesoporous 
Materials, 230 (2016) 109 
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Cienkowarstwowy czujnik woltamperometryczny z odnawialnym 
filmem galinstanu – przykład zastosowania w elektroanalizie 
bizmutu

Bogusław Baś, Katarzyna Jedlińska
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Inżynierii 
Materiałowej i Ceramiki, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

Pierwsze udane próby zastąpienia kapiącej elektrody rtęciowej, elektrodą o nie-
zmieniającej się w czasie powierzchni, były impulsem do gwałtownego rozwoju 
zarówno nowych technik badawczych, aparatury pomiarowej jak i poszukiwań 
nowych funkcjonalnych materiałów elektrodowych. Także możliwości stosowa-
nia elektrod rtęciowych w elektroanalizie chemicznej są obecnie restrykcyjnie 
ograniczane. Dotychczas tylko jeden zespół opisał udane próby zastąpienia rtęci 
ciekłym (Ttop=-19˚C), eutektycznym stopem galu, indu i cyny tzw. galinstanem 
[1-2].

W ramach pracy zaprojektowano i wykonano odnawialny, cienkowarstwowy 
czujnik woltamperometryczny, w którym film „świeżego” galinstanu jest nakła-
dany na cylindryczne podłoże w  sposób analogiczny do błonkowej elektrody 
rtęciowej Hg(Ag)FE [3]. Budowa czujnika umożliwia wielokrotne odświeżanie 
błonki galinstanu, w warunkach beztlenowych, co ma kapitalne znaczenie ze 
względu na jego silną podatność na utlenianie. W tym celu, hermetyczny korpus 
czujnika wypełniono przesyconym roztworem Na2SO3. Ponadto istotnie skró-
cono czas kontaktu metalicznego podłoża z kroplą stopu, dzięki czemu ogra-
niczono efekt jego roztwarzania, który prowadzi do natychmiastowej destabi-
lizacji stopu [4]. W efekcie osiągnięto wymaganą dla czujników chemicznych 
satysfakcjonującą stabilność parametrów, dobrą powtarzalność powierzchni 
i trwałość.

Cienkowarstwowy czujnik o podłożu srebrnym zastosowano z powodzeniem 
do ilościowego oznaczania jonów Bi3+ w  roztworach syntetycznych techniką 
anodowej woltamperometrii stripingowej (DP ASV). Dokonano optymalizacji 
składu, stężenia i pH elektrolitu podstawowego, warunków akumulacji Bi oraz 
instrumentalnych parametrów rejestracji woltamogramów. Wyznaczono zakres 
liniowości, czułość, granicę oznaczalności, precyzję i dokładność metody.

[1] P. Surmann, H. Zeyat, Anal. Bioanal. Chem., 383 (2005) 1009.
[2] P. Surmann, H. Channaa, Electroanalysis, 27 (2015) 1726.
[3] B. Baś, Anal. Chim. Acta, 570 (2006) 195.
[4] F. Hoshyargar, J. Crawford, A. P. O’Mullane, J. Am. Chem. Soc., 139 (2017) 

1464.

Praca była finansowana w ramach badań statutowych AGH, nr 11.11.160.799.
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Eliminacja matrycy organicznej z wodnych próbek naturalnych 
w woltamperometrycznej procedurze oznaczania  
śladowych ilości Pb(II) 

Małgorzata Grabarczyk, Cecylia Wardak, Joanna Reszko-Zygmunt
Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 
pl. M. Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin

Woltamperometria stripingowa jest jedną z najczulszych elektrochemicznych 
metod umożliwiających oznaczanie śladowych ilości metali w  wodach natu-
ralnych. Swoją czułość technika ta zawdzięcza wprowadzeniu przed rejestracją 
sygnału etapu nagromadzania oznaczanego pierwiastka na elektrodzie pracu-
jącej. Niestety podczas analizy próbek środowiskowych występująca w  nich 
matryca organiczna również może ulegać adsorpcji na powierzchni elektrody, 
blokując ją i przez to zmniejszając dostęp oznaczanego pierwiastka do elektrody. 
W  takich warunkach na woltamperogramie sygnał analityczny oznaczanego 
pierwiastka maleje lub nawet całkowicie zanika. Dlatego też opracowywane 
są różne metody umożliwiające wyeliminowanie lub zmniejszenie interferencji 
spowodowanych matrycą organiczną próbek rzeczywistych.

W tym komunikacie zaprezentowano jak związki organiczne obecne w prób-
kach wód naturalnych wpływają na woltamperometryczny sygnał ołowiu. Bada-
nia zostały przeprowadzone stosując związki powierzchniowo czynne o ładunku 
kationowym, anionowym i obojętnym jak i substancje humusowe. Okazało się, 
że w większości przypadków nawet nieznaczne ilości wprowadzonych substan-
cji organicznych powodują zmniejszenie a nawet zanik sygnału ołowiu. Celem 
pracy było wyeliminowanie tych interferencji wprowadzając do naczynka wolta-
perometrycznego żywicę o właściwościach adsorpcyjnych. Żywica taka powinna 
zapewniać jak najwydajniejszą adsorpcję na jej powierzchni substancji organicz-
nych a jednocześnie ilościowe pozostawienie w roztworze jonów ołowiu. Ważne 
było aby proces taki zachodził w środowisku elektrolitu podstawowego zapew-
niającego wysoką czułość woltamperometrycznych oznaczeń śladowych ilości 
ołowiu. Zaproponowana procedura została zwalidowana poprzez analizę wody 
odpadowej (certyfikowanego materiału odniesienia) i  zastosowana do analizy 
wód z terenu Lubelszczyzny [1].

[1] M. Grabarczyk, C. Wardak, Analytical Letters, 49 (2016) 1004
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Izotopy polonu 210Po, ołowiu 210Pb i uranu 234U, 238U w grzybach 
Polski Północnej

D. I. Strumińska-Parulska, K. Szymańska, B. Skwarzec, J. Falandysz
Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii, Katedra Chemii i Radiochemii Środowiska, 
Wita Stwosza 63, 80-308 Gdańsk

Celem badań było określenie stężenia izotopów polonu 210Po, ołowiu 210Pb 
i uranu 234U oraz 238U w kapeluszu, trzonie oraz podłożu glebowym owocni-
ków grzybów jadalnych z  rodzaju zebranych z  terenów Polski Północnej. Do 
badań zostały pobrane grzyby z rodzaju koźlarz (Leccinum): koźlarz czerwony 
(L. aurantiacum), koźlarz grabowy (L. pseudoscabrum), koźlarz dębowy (L. quer-
cinum), koźlarz sosnowy (L. vulpinum) i  koźlarz topolowy (L. duriusculum). 
Owocniki grzybów są powszechnie stosowane jako biomarkery zanieczyszcze-
nia środowiska. Grzyby i mikroorganizmy symbiotyczne mogą przyczynić się 
w znacznym stopniu do długotrwałej retencji radionuklidów w warstwach orga-
nicznych gleby leśnej, która z kolei stanowi podstawowe miejsce ich deponowa-
nia. W wyniku tego procesu, są one łatwo dostępne dla owocników i grzybni, 
co może być źródłem znacznie większego transferu niektórych radionuklidów 
w ekosystemie leśnym.

Spośród analizowanych jadalnych grzybów borowikowatych największe 
stężenia 210Po i 210Pb, jak również 234U oraz 238U zaobserwowano w koźlarzu 
grabowym (L. pseudoscabrum), odpowiednio 0,71-10,98 mBq∙g-1 s.m. oraz 
0,50-4,92 mBq∙g-1 s.m. dla 210Po i 210Pb oraz 0,063-0,432 mBq∙g-1 s.m. i 0,048-
0,576 mBq∙g-1 s.m. dla 234U i  238U. Uzyskane wyniki oznaczeń pozwoliły na 
oszacowanie rocznych dawek skutecznych pochodzących z  rozpadu wchło-
niętych przez konsumentów radioizotopów. Wykazano, iż w wyniku spożycia 
w ciągu roku 0,5 kg suchej masy grzybów z rodzaju koźlarz można otrzymać 
maksymalną roczną dawkę skuteczną w wysokości 5,33 µSv z  rozpadu 210Po 
i 1,42 µSv od 210Pb oraz 21,2 nSv od 234U i 25,9 nSv od 238U, co stanowi nie-
wielką część dawki radiacyjnej, którą otrzymuje mieszkaniec Polski z rozpadu 
izotopów naturalnych (2,8 mSv).

Autorzy pragną podziękować Ministerstwu Nauki i  Szkolnictwa Wyższego za wsparcie 
finansowe tej pracy poprzez dotację DS-530-8630-D646-16.
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Radionuklidy polonu 210Po i ołowiu 210Pb w płynach biologicznych

Grzegorz Romańczyk, Alicja Boryło, Bogdan Skwarzec
Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii, ul. Wita Stwosza 63, 80-308 Gdańsk 
g.romanczyk@gmail.com

Próbki płynów biologicznych pochodzących od człowieka są źródłem wielu 
informacji o  narażeniu na składniki dymu papierosowego, stosowanej diety 
żywieniowej, jak również wieku i płci. Celem prowadzonych badań było ozna-
czenie aktywności polonu 210Po oraz ołowiu 210Pb w  próbkach moczu, potu 
i krwi, które pobrano od wolontariuszy zamieszkujących aglomerację Trójmia-
sta. Średnie stężenie 210Po i  210Pb w 92 pobranych próbkach moczu mieściło 
się odpowiednio w przedziale od 1,56±0,09 mBq·d-1 do 36,32±1,91 mBq·d-1 
oraz od 1,75±0,14 do 15,59±1,06 mBq d-1. W wydzielinie gruczołów potowych 
średnie stężenie analizowanych radionuklidów mieściło się w  przedziale od 
0,22±0,04 mBq·g-1  do 2,10±0,15 mBq·g-1 dla 210Po oraz od 0,12±0,01 mBq·-
g-1do 1,82±0,07 mBq·g-1 dla 210Pb. Największe stężenie 210Po, mieszczące się 
w przedziale od 57±5 mBq·dm-3  do 224±14 mBq·dm-3 zmierzono w analizo-
wanych próbkach  płynu ustrojowego, który pełni funkcję transportową oraz 
zapewnia komunikację pomiędzy poszczególnymi układami organizmu. Prze-
prowadzone badania oraz wnikliwa analiza statystyczna dowiodły, że palenie 
papierosów   oraz spożywanie ryb jest czynnikiem determinującym obecność 
210Po i  210Pb w analizowanych próbkach potu i moczu. Powyższej zależności 
nie udało się potwierdzić w analizowanych próbkach krwi, co prawdopodobnie 
wynika z nieuwzględnienia zjawiska niedokrwiennej choroby serca, którą obcią-
żeni byli wszyscy badani wolontariusze. Przeprowadzona analiza statystyczna 
wykazała również istotne statystyczne różnice pomiędzy zawartością  210Po 
i  210Pb a częstotliwością palenia papierosów oraz spożywania ryb i wykazała, 
że najważniejszym czynnikiem nagromadzania tych radionuklidów było pale-
nie papierosów, natomiast mniej istotne okazało się spożywanie ryb. Niepełna 
liczebność badanej populacji, przy jednoczesnym dużym rozrzucie wyników 
zawartości 210Po i 210Pb w analizowanych próbkach oraz niewielkim zróżnico-
waniu ich średnich aktywności pomiędzy analizowanymi grupami ryzyka, bio-
rąc pod uwagę płeć oraz wiek, znacząco utrudniła statystyczne potwierdzenie 
istotności różnic. 

Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i  Szkolnictwa Wyższego DS/530-
8630-D505-17.
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Radionuklidy w środowisku przyrodniczym

Alicja Boryło, Grzegorz Romańczyk, Bogdan Skwarzec
Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii, Katedra Chemii i Radiochemii Środowiska, 
ul. Wita Stwosza 63, 80-308 Gdańsk

Celem badań było oznaczenie radionuklidów 210Po i  210Pb w próbkach mio-
dów nektarowych i  spadziowych oraz porostów (złotorost ścienny  (Xan-
thoria parietina), tarczownica bruzdkowana  (Parmelia sulcata), obrost 
wzniesiony  (Physcia adscendens), obrost drobny  (Physcia tenella), jaskrawiec 
murowy  (Caloplaca saxicola), brodawnica czarniawa  (Verrucaria nigrescens), 
misecznica proszkowata, (Lecanora conizaeoides), brudziec kropkowaty (Aman-
dinea punctata)) zebranych do analizy z  3 województw Polski: pomorskiego, 
kujawsko-pomorskiego oraz małopolskiego. W każdym województwie wyzna-
czono punkty pobierania próbek wspólne dla porostów i miodu. Średnie stęże-
nie 210Po i 210Pb w analizowanych próbkach biologicznych mieściło się odpo-
wiednio w przedziale od 72,05±1,07 Bq/kg do 824,36±9,89 Bq/kg dla porostów 
oraz od 0,011±0,001 Bq/kg do 1,132±0,017 Bq/kg dla miodu. Największe stę-
żenie analizowanych radionuklidów w próbkach porostów i miodów, zarówno 
nektarowych, jak też spadziowych, charakteryzowało województwo małopol-
skie, natomiast zbliżone wartości odnotowano dla województwa pomorskiego 
i  kujawsko-pomorskiego, pomimo, iż poszczególne rośliny miododajne cha-
rakteryzują się nektarem o  zróżnicowanych właściwościach biologicznych, 
a każda pasieka ma inne, charakterystyczne tylko dla siebie warunki, stąd też 
nawet w zakresie jednej odmiany mogą występować różnice. W woj. małopol-
skim stwierdzono obecność porostów o  dużej odporności na zanieczyszcze-
nia, które klasyfikują się do 3 grupy organizmów rosnących w powietrzu silnie 
zanieczyszczonym, co ma prawdopodobnie związek z notowanym w ostatnim 
czasie w  okolicach południowej Polski bardzo wysokimi stężeniami pyłów 
PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w  powietrzu. Największe stężenie 210Po 
i  210Pb zmierzono we wszystkich analizowanych województwach dla miodu 
spadziowego, aczkolwiek na terenie woj. małopolskiego poziomy stężeń 210Po 
i 210Pb były największe. Może to wynikać nie tylko z dużej emisji pyłów prze-
mysłowych, ale również z wysokiej podaży tych pierwiastków do środowiska 
z  nawozami i  środkami ochrony roślin. Zmiany zachodzące w  środowisku 
przyrodniczym pociągają za sobą również zmiany składu roślin, co wskazuje na 
konieczność stałego analizowania poszczególnych pierwiastków. 

Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i  Szkolnictwa Wyższego DS/530-
8630-D505-17.
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Rozkład pionowy izotopów plutonu w datowanych osadach  
z Morza Bałtyckiego

Grzegorz Olszewski1,2, Mats Eriksson1, Pål Andersson1
 1Swedish Radiation Safety Authority, Sztokholm, Szwecja
 2Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii,  
Pracownia Chemii i Radiochemii Środowiska, Gdańsk 
olszewskigrzesiek@gmail.com

Celem badania było zidentyfikowanie źródeł i  określenie zawartości izoto-
pów plutonu (Pu-238 i Pu-239+240) w rdzeniach osadów dennych pobranych 
z Morza Bałtyckiego. Próbki osadów zostały zebrane w obszarze Morza Bał-
tyckiego (Morze Botnickie, Bałtyk Właściwy) oraz Kattegat i Skagerrak w roku 
2008. Analizy rdzeni osadów są powszechnie stosowane ze względu na fakt, że 
działają one jako chronologiczne archiwum skażeń radiologicznych. Badanie 
stężenia radionuklidów w osadach morskich jest ważne dla oceny radiologicznej 
w środowisku morskim ponieważ osady są możliwym źródłem dalszego skaże-
nia dla morskiej fauny i flory.

W celu określenia źródeł plutonu wyznaczono wartości stosunku aktywno-
ści Pu-238/Pu-239+240. Wartości tego współczynnika aktywności są znacznie 
różne dla globalnego opadu atmosferycznego a plutonu pochodzącego z awarii 
w Czarnobylu (0,02 i 0,42, uwzględniając poprawkę na rozpad promieniotwór-
czy do roku 2008). Rdzenie osadów podzielono na części o grubości 1 cm i pod-
dano datowaniu metodą Pb-210. Dodatkowo, dla każdego rdzenia, wyznaczono 
stałe sedymentacji osadu. Stężenia aktywności radioizotopów plutonu analizo-
wano przy użyciu separacji chromatografią jonowymienną a pomiary prowa-
dzono przy wykorzystaniu spektrometrii alfa. Uzyskane wyniki potwierdzają 
dwa główne źródła plutonu w Bałtyku: awaria elektrowni w Czarnobylu i glo-
balny opad promieniotwórczy pochodzący z testów nuklearnych. Pluton obecny 
w zlewni Morza Bałtyckiego jest stale uwalniany zwiększając jego zawartości 
w osadach dennych. Z naszej analizy wynika, że pluton pochodzący z Czarno-
byla pochodzi z  bezpośredniego opadu na powierzchnię Morza Bałtyckiego, 
jednak w niektórych przypadkach pluton jest również uwalniany ze zlewni co 
sugeruje, że awaria bloku IV elektrowni czarnobylskiej jest nadal istotnym źró-
dłem plutonu w środowisku Morza Bałtyckiego.
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Właściwości fizykochemiczne oraz adhezyjne funkcjonalnych 
komponentów wytwarzanych na bazie lignin do zastosowań 
w materiałach ściernych

Łukasz Klapiszewski, Teofil Jesionowski
Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej, Instytut Technologii 
i Inżynierii Chemicznej, ul. Berdychowo 4, 60-965 Poznań  
lukasz.klapiszewski@put.poznan.pl, teofil.jesionowski@put.poznan.pl 

Wzrost dbałości o środowisko naturalne przyczynił się do szczególnego zainte-
resowania tzw. „zieloną chemią” oraz do wzmożonego wykorzystania przemy-
słowych produktów odpadowych. Lignina, która powstaje podczas produkcji 
papieru, doskonale wpisuje się w krąg zainteresowania naukowców tym tren-
dem.

Idea przeprowadzonych badań oparta została na hipotezie, że ze względu 
na to, że lignina i jej pochodne (m.in. lignosulfioniany) są oligomerami fenolu, 
można nimi częściowo zastąpić fenol w  żywicy fenolowo-formaldehydowej 
i otrzymać proekologiczne spoiwo o właściwościach podobnych do powszech-
nie stosowanej w  przemyśle żywicy fenolowej. Ze względu na reaktywność 
ligniny i lignosulfonianów określono, że biopolimery oddziałują z żywicą feno-
lowo-formaldehydową jako środek utwardzający (sieciujący). Dzięki odpo-
wiedniej aktywacji ligniny m.in. jej utlenieniu (funkcjonalizacja chemiczna), 
doprowadzono do zmiany budowy strukturalnej biopolimeru, powodując jed-
nocześnie zwiększenie jego reaktywności. To pozwoliło, na podstawie wstępnie 
przeprowadzonych badań, ograniczyć nie tylko fenol, ale także formaldehyd czy 
urotropinę, dodawane jako środek sieciujący do żywic fenolowo-formaldehy-
dowych podczas ich zastosowania do wytwarzania nowatorskich materiałów 
ściernych. Alternatywnie przeprowadzono także aktywację ligniny wybranymi 
dodatkami nieorganicznymi (Al2O3, SiO2) celem uzyskania materiału bifunk-
cjonalizowanego (nowatorskie spoiwo i nowy komponent materiałów ściernych 
typu MO/biopolimer) [1, 2].

[1] B. Strzemiecka, Ł. Klapiszewski, A. Voelkel, T. Jesionowski, J. Adh. Sci. 
Technol. 30 (2016) 1031

[2] B. Strzemiecka, Ł. Klapiszewski, A. Jamrozik, T.J. Szalaty, D. Matykiewicz, 
T. Sterzyński, A. Voelkel, T. Jesionowski, Materials 9 (2016) 517.

Praca została wykonana w ramach projektu sfinansowanego ze środków NCN przyznanych 
na podstawie decyzji nr DEC-2013/09/B/ST8/02321.
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Hybrydowe materiały tlenkowe dedykowane do zastosowań 
środowiskowych

Filip Ciesielczyk1, Łukasz Klapiszewski1, Adam Piasecki2, Teofil Jesionowski1
 1Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej,  
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Dynamicznie rozwijający się przemysł oraz związana z tym postępująca degra-
dacja środowiska naturalnego coraz częściej skłaniają do poszukiwania wydaj-
nych metod umożliwiających realizację technologii proekologicznych. Dotyczy 
to zarówno procesów produkcyjnych, jak i metod postępowania z substancjami 
odpadowymi, w tym ściekami z różnych gałęzi przemysłu. W ten nurt badaw-
czy doskonale wpisuje się technologia pozyskiwania hybrydowych materiałów 
tlenkowych. Dobór metodyki ich otrzymywania determinuje ich właściwości 
fizykochemiczne i użytkowe [1]. Spośród często wykorzystywanych metod syn-
tezy na uwagę zasługują przede wszystkim metoda zol-żel, hydro- lub solwo-
termalna czy proces wspomagany mikrofalami [2]. Wymienionymi metodami 
syntezować można zarówno monotlenki, jak i układy dwuskładnikowe, dodat-
kowo realizuje się połącznia materiałów tlenkowych z wybraną grupą substancji 
organicznych, w tym również tych pochodzenia biorganicznego np. materiały 
lignocelulozowe [3]. Taki zabieg technologiczny sprzyja zwiększaniu aktywno-
ści syntezowanych materiałów hybrydowych, co odgrywa kluczową rolę biorąc 
pod uwagę ich wykorzystanie, jako selektywnych adsorbentów wybranej grupy 
zanieczyszczeń nieorganiczno/organicznych występujących w systemach wod-
nych [4].   
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W  ostatnich latach polimery koordynacyjne cieszą się ogromnym zaintere-
sowaniem jako nowej generacji materiały funkcjonalne o  szerokim spektrum 
zastosowań min. jako magazyny gazów, sita molekularne, katalizatory, materiały 
magnetyczne i  luminescencyjne jak też nośniki leków [1]. Polimery koordy-
nacyjne cechują się ogromną różnorodnością struktur krystalicznych tworząc 
nieskończone 1-D łańcuchy, 2-D struktury warstwowe lub 3-D sieci kowalen-
cyjne [2]. 

Z  aplikacyjnego punktu widzenia, znajomość mechanizmu rozkładu ter-
micznego oraz stabilność termiczna jest jedną z wymaganych cech stawianych 
materiałom funkcjonalnym. Szczególnie wysoką trwałością termiczną odzna-
czają się kompleksy lantanowców(III) otrzymane w oparciu o kwasy benzeno-
polikarboksylowe. Usunięcie cząsteczek rozpuszczalnika skutkuje powstaniem 
trwałych termicznie zdesolwatowaych form związków z zachowaną strukturą 
krystaliczną.

Celem naszym badań jest synteza oraz charakterystyka polimerów koordyna-
cyjnych lantanowców(III) na bazie nowych ligandów niedostępnych komercyj-
nie, będących pochodnymi kwasu 4,4’-bifenylodikarboksylowego. Szczegółowo 
zostanie przedstawiona charakterystyka termiczna zsyntezowanych związków 
na podstawie badań metodami analizy termicznej TG-DSC i  TG-FTIR 
w atmosferze powietrza i gazu obojetnego w korelacji ze strukturą otrzymanych 
połaczeń koordynacyjnych. 
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Materiały luminescencyjne zawierające pierwiastki ziem rzadkich, znajdują 
zastosowanie w szybko rozwijających się dziedzinach przemysłu takich jak opto-
elektronika czy fotonika [1-3]. Ważnym elementem technologii światłowodów 
jest domieszkowanie polimerów, stanowiących matrycę, związkami zawierają-
cymi pierwiastki ziem rzadkich [4,5]. W literaturze można znaleźć wiele infor-
macji dotyczących aktywnych, domieszkowanych pierwiastkami ziem rzadkich, 
włókien optycznych wytworzonych z różnych materiałów. Większość ich doty-
czy jonów: Yb3+, Er3+, Nd3+, Tm3+. 

W  pracy przedstawiono wyniki badań termicznych i  luminescencyjnych 
nowych hybrydowych materiałów zawierających w swojej strukturze domieszki 
pierwiastki ziem rzadkich, które naszym zdaniem mogą być z powodzeniem 
stosowane w  technologii nowych rodzajów światłowodów aktywnych. Na 
szczególną uwagę zasługują materiały domieszkowane związkami komplekso-
wymi Eu3+ oraz Tb3+.
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Pojedyncza warstwa atomów Si uporządkowana w strukturę plasta miodu jest 
obecnie intensywnie badana ze względu na swoje właściwości elektronowe. 
Ten nowy materiał, zwany silicenem, jest trudny do zrealizowania jako poje-
dyncza warstwa, zatem musi zostać wybrane odpowiednie podłoże. Dotych-
czasowe badania pokazują, że silicen może zostać wytworzony jedynie na kilku 
powierzchniach takich jak: Ag(110) i  Ag(111) [1-2], ZrB2 [3] czy Ir(111) 
[4]. Ponieważ nie jest możliwe wyprodukowanie silicenu poprzez eksfoliację, 
oddziaływanie silicenu z wybranym podłożem ma niezaniedbywalny wpływ iw 
konsekwencji może drastycznie zmieniać właściwości tego materiału. Efekt ten, 
chociaż niezamierzony, jest stosowany do sterowania właściwościami elektro-
nowymi silicenu [5, 6].

W referacje zostaną przedstawione wyniki eksperymentalne badań wzrostu 
jednej monowarstwy Si na powierzchni Si(111)√3×√3-Pb. Do charakteryzacji 
struktury atomowej i  elektronowej został użyty niskotemperaturowy skanin-
gowy mikroskop tunelowy (LT-STM/STS) pracujący w temperaturze ciekłego 
helu. Nasze badania STM/STS pokazują, że Si osadzony na powierzchnię 
√3×√3-Pb tworzy nanowstążki, które mogą być identyfikowane jako silicen [7].
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Tworzenie mieszanin i  kompozytów jest powszechnie uznaną i  stosowaną 
metodą modyfikacji właściwości fizykochemicznych polimerów, w tym chito-
zanu. Materiały kompozytowe zawierające polimery naturalne mogą znaleźć 
potencjalnie zastosowanie w  medycynie, farmacji czy kosmetyce. W  związku 
z tym, celem prezentowanej pracy było otrzymanie i ocena właściwości fizyko-
chemicznych nowych kompozytów biopolimerów z dodatkami nieorganicznym 
[1].

W  niniejszym pracy prezentowane są wyniki pomiarów mikroskopowych: 
SEM-EDS, AFM oraz spektroskopowych ATR-FTIR dla cienkich filmów 
polimerowych. Użyte w badaniach kompozyty złożone są z matrycy polime-
rowej (chitozanu) i rozproszonego w niej montmorylonitu (MMT) lub mont-
morylonitu, którego powierzchnia została zmodyfikowana oktadecyloaminą. 
Chitozan rozpuszczono osobno w roztworze wodnym kwasu octowego. Doda-
tek montmorylonitu rozproszono w rozpuszczalniku. Następnie roztwór poli-
meru dodano powoli do zawiesiny montmorylonitu. Z otrzymanych roztworów 
przygotowano błony polimerowe. Uzyskane materiały poddano, także termo-
statowaniu w sztucznym osoczu SBF (simulated body fluid) przez okres 14 dni 
w temperaturze 37°C i przy pH=7,40 [2,3]. 

Analiza otrzymanych wyników spektroskopowych ATR-FTIR i mikrosko-
pii skaningowej z mikroanalizą rentgenowską wskazuje, że w trakcie termosta-
towania w roztworze SBF na otrzymanych materiałach narasta faza zawierająca 
wapń. 
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Właściwości polimerów można kontrolować poprzez zmienianie parametrów 
fizyko-chemicznych. Parametrami fizycznymi, określamy np. szybkość mie-
szania, naczynie reakcyjne, czas reakcji oraz temperaturę, natomiast parametry 
chemiczne to charakter monomeru (hydrofobowy/hydrofilowy), monomer sie-
ciujący, stopień usieciowania, inicjator, rozpuszczalnik porotwórczy i jego ilość.

Odczynnik porotwórczy jest najbardziej wpływającym parametrem na 
powierzchnię właściwą, objętość i  wielkość porów oraz morfologię otrzyma-
nych ziaren polimerowych.

Rys.1. Mikrografia mikrosfer poli(GMA-co-EGDMA).

Przedstawiono ilościowy i  jakościowy wpływ użytych rozpuszczalników 
porotwórczych: toluenu, chlorobenzenu, cykloheksanolu, ftalanu dibutylu, 
dekan-1-olu na morfologię i strukturę porowatą otrzymanych mikrosfer poli-
merowych metakrylanu glicydylu/dimetakrylanu glikolu etylenowego-po-
li(GMA-co-EGDMA). 
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Politereftalan etylenu (PET) o  dobrze przebadanych właściwościach fizyko-
chemicznych znajduje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, głównie jako 
materiał pakowy i  włókienniczy. Niestety może ulegać częściowej degradacji 
termicznej i wpływać niekorzystnie na właściwości produktów żywnościowych 
i farmaceutycznych. Dlatego stosuje się jego różnorodne modyfikacje polime-
rami naturalnymi. W badaniach wykorzystano łatwo dostępny biopolimer poli-
sacharydowy, skrobię. Głównym celem badań było określenie właściwości mię-
dzyfazowych politereftalanu etylenu (PET) z nałożonym filmem skrobiowym 
po modyfikacji plazmą niskotemperaturową z udziałem trzech różnych gazów: 
powietrza, argonu lub azotu. Plazma została zastosowana w celu zwiększenia 
adhezji skrobi do podłoża. Natomiast z  uwagi na powszechność stosowania 
PET równocześnie trwają poszukiwania organizmów zdolnych do jego biode-
gradacji. Modyfikacja filmem skrobiowym pozwoli na zwiększenie biokompa-
tybilności i biodegradowalności badanych układów polimer/biopolimer. 

Właściwości międzyfazowe określono na podstawie zmierzonych kątów 
zwilżania trzech cieczy próbnych o  dobrze zdefiniowanych składowych swo-
bodnej energii powierzchniowej oraz ich histerezy. Zbadano także właściwości 
mechaniczne i termiczne PET przed i po modyfikacji plazmą. Uzyskane wyniki 
zwilżalności dość dobrze korelują z topografią badanych powierzchni. Na pod-
stawie uzyskanych wyników stwierdzono, że określenie charakteru hydrofilowo
-hydrofobowego powierzchni może być dogodnym parametrem informującym 
o zmianach właściwości powierzchniowych PET i PET z nałożonym filmem 
skrobiowym przy zachowaniu właściwości objętościowych. W każdym badanym 
układzie plazma spowodowała wzrost hydrofilowości powierzchni na skutek 
zmian w usieciowaniu i powstania nowych grup polarnych na powierzchni PET. 
Jednak efekt był ściśle zależny od czasu jej działania oraz użytego gazu Jedno-
czesne zastosowanie plazmy w powiązaniu z modyfikacją filmem skrobiowym 
prowadzi do uzyskania lepszych właściwości międzyfazowych, mechanicznych 
oraz biokompatybilności kompozytów PET/skrobia. Przeprowadzone badania 
mogą być pomocne w procesie produkcji nowoczesnych materiałów wykona-
nych z politereftalanu etylenu oraz ich mieszanek ze skrobią, szczególnie cen-
nych w technologii nowych opakowań oraz powłok o właściwościach bardziej 
przyjaznych środowisku i/lub z możliwością kontrolowanego uwalniania.
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Właściwości polimerów można kontrolować poprzez zmienianie parametrów 
fizyko-chemicznych. Parametrami fizycznymi, określamy np. szybkość mie-
szania, naczynie reakcyjne, czas reakcji oraz temperaturę, natomiast parametry 
chemiczne to charakter monomeru (hydrofobowy/hydrofilowy), monomer sie-
ciujący, stopień usieciowania, inicjator, rozpuszczalnik porotwórczy i jego ilość.

Odczynnik porotwórczy jest najbardziej wpływającym parametrem na 
powierzchnię właściwą, objętość i  wielkość porów oraz morfologię otrzyma-
nych ziaren polimerowych.

Rys.1. Mikrografia mikrosfer poli(GMA-co-EGDMA).

Przedstawiono ilościowy i  jakościowy wpływ użytych rozpuszczalników 
porotwórczych: toluenu, chlorobenzenu, cykloheksanolu, ftalanu dibutylu, 
dekan-1-olu na morfologię i strukturę porowatą otrzymanych mikrosfer poli-
merowych metakrylanu glicydylu/dimetakrylanu glikolu etylenowego-po-
li(GMA-co-EGDMA). 
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Politereftalanu etylenu (PET) ze względu na swoje specyficzne właściwości 
fizykochemiczne, zwłaszcza dużą przejrzystość, jak i twardość znajduje zastoso-
wanie w wielu gałęziach przemysłu. Niestety może ulegać degradacji termicz-
nej, w wyniku czego powstają nowe związki chemiczne wpływające niekorzyst-
nie na właściwości organoleptyczne pakowanej żywności. Aby pozbyć się tego 
problemu można powierzchnię polimeru syntetycznego pokryć cienką warstwą 
substancji naturalnej. W badaniach wykorzystano skrobię (polimer naturalny) 
z uwagi na fakt, że jest to substancja powszechnie występująca, tania i odna-
wialna. Ponadto, skrobia wykazuje właściwości kontrolne w procesie utleniania 
lipidów, które mogą być wykorzystane do badania stabilności produktów spo-
żywczych i farmaceutycznych. W celu poprawy adhezji skrobi do powierzchni 
PET zastosowano niskotemperaturową plazmę powietrzną [1].

Działanie plazmy powietrznej na PET można rozpatrywać dwubiegunowo: 
jako działanie utleniające i/lub zmianę gęstości usieciowania, wówczas hydro-
fobowy charakter politereftalanu etylenu staje się w bardziej hydrofilowy. Efekt 
ten zależny jest od czasu, dlatego w badaniach zastosowano różne okresy czasu 
działania plazmy. Sprawdzono termiczne i mechaniczne właściwości polimeru 
podstawowego i modyfikowanego plazmą. Zwilżalność powierzchni i parame-
try zwilżania ustalono na podstawie pomiarów kątów zwilżania trzech cieczy 
próbnych o  ściśle określonych składowych swobodnej energii powierzchnio-
wej. Uzyskane wyniki zinterpretowano w powiązaniu z parametrami energe-
tycznymi i  topografią badanych powierzchni. Zmienna zwilżalność może być 
wygodnym parametrem informującym o właściwościach PET i PET z nało-
żonym filmem skrobiowym. Po modyfikacji plazmą przy silnie zmienionych 
właściwościach powierzchniowych, nie zaobserwowano znaczących różnic 
w wytrzymałości i właściwościach termicznych. Jedynie parametr wydłużenia 
przy zerwaniu zmienił się zdecydowanie, co poszerza możliwości aplikacyjne 
polimeru. Otrzymane wyniki pogłębiają charakterystykę właściwości zwilżają-
cych i międzyfazowych PET oraz materiałów skrobiowych, co jest szczególnie 
cenne w procesie tworzenia nowych opakowań oraz powłok o właściwościach 
antyutleniających z kontrolowanym uwalnianiem.

[1] A. Espnídola-González, F. Fernández-Escobar, W. Brostow, T. Datashvili, 
Int. J. Mol. Sci., 12 (2011) 1908
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Równowagowy kąt zwilżania Tadmora jako miara zwilżalności 
powierzchni

Konrad Terpiłowski1, Michał Chodkowski2
 1Zakład Zjawisk Międzyfazowych, Katedra Chemii Fizycznej,  
Wydział Chemii, UMCS Lublin

 2Zakład Modelowania Procesów Fizykochemicznych,  
Wydział Chemii, UMCS, Lublin

Miarą zwilżalności powierzchni jest kąt zwilżania. Wszelkie obliczenia swo-
bodnej energii powierzchniowej powinny być prowadzone z oparciu o kąt rów-
nowagowy zdefiniowany przez Younga [1]. Eksperymentalnie nie jest możliwy 
pomiar kąta zwilżania tak aby spełniał kryteria założeń Younga. Do opisu zwil-
żalności można użyć równowagowego kąta zwilżania obliczanego z równania 
zaproponowanego przez Tadmora [1-2]. Interesujące jest w przypadku jakiej 
powierzchni hydrofobowej czy hydrofilowej występuje największa różnica 
pomiędzy wstępującym a równowagowym kątem zwilżania oraz jak wpływa na 
tą różnicę wartość histerezy kąta zwilżania. W celu odpowiedzi na powyższe 
pytania przeprowadzono serię obliczeń. Zaczynając od powierzchni superhy-
dropfobowych z wstępującym kątem zwilżania 150° na szkle kończąc z kątem 
30°. Zmianę histerezy skumulowano co 5° do momentu kiedy obliczany cofa-
jący kąt zwilżania osiągał 50% kąta wstępującego. 

Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że histereza na największy wpływ na 
różnicę pomiędzy wstępującym a równowagowym kątem zwilżania. W związku 
z  czym wnioskować można, iż stosowanie obliczanego równowagowego kąta 
z równania Tadmora ma tym większy sens im większa wartość histerezy kąta 
zwilżąnia. 

[1] T. Young „Trans. R. Soc. Lond.” 1, 95, 65-87, 1805
[2] R. Tadmor „Langmuir” 20, 7659-7664, 2004
[3] R. Tadmor, P.S. Yadav „J. Colloid Interf. Sci.” 317, 241-246, 2008
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Znaczenie cofającego kąta zwilżania w opisie zwilżalności

Konrad Terpiłowski1, Michał Chodkowski2
 1Zakład Zjawisk Międzyfazowych, Katedra Chemii Fizycznej, 
Wydział Chemii, UMCS Lublin

 2Zakład Modelowania Procesów Fizykochemicznych,  
Wydział Chemii, UMCS, Lublin

Zjawiska zwilżalności są jednymi z najważniejszych zjawisk w środowisku natu-
ralnym. Problemy dotyczące zwilżalności są bardzo istotne także w życiu czło-
wieka oraz produkcji przemysłowej. Wizualną miarą zwilżalności jest kąt zwil-
żania, czyli kąt pomiędzy kropelką ustawianą na powierzchni a tą powierzchnią. 
Kolejną miarą właściwości powierzchni jest swobodna energia powierzchniowa, 
która nie jest wyznaczana wprost, natomiast obliczana pośrednio z wykorzy-
staniem kątów zwilżania. Opis zależności pomiędzy kątem zwilżania a  swo-
bodną energią powierzchniową został podany przez Younga [1]. Pomiar kąta 
zwilżania z w taki sposób aby był on tożsamy z tym podanym przez Young jest 
praktycznie niemożliwy. Ponieważ teoria zakłada, że mierzony on jest w warun-
kach równowagowych co nie jest możliwe do osiągniecia eksperymentalnie. 
W praktyce mierzy się wstępujący kąt zwilżania oraz po zmniejszeniu objęto-
ści kropli kąt cofający. Kąt wstępujący jest największym możliwym kątem na 
powierzchni natomiast cofający najmniejszym. Równowagowy kąt z równania 
Younga leży gdzieś pomiędzy nimi. Powszechną praktyką obliczania swobodnej 
energii powierzchniowej jest stosowanie tylko wstępujących kątów zwilżania. 
Co nie jest do końca właściwe, w literaturze naukowej pojawia się stosunkowo 
niewiele prac dotyczących cofającego kąta zwilżania [2]. Celem naszych badań 
jest sprawdzenia jak cofający kąt zwilżania wpłynie na wartość swobodnej ener-
gii powierzchniowej. Energia zostanie obliczona z powszechnie stosowanych 
podejść teoretycznych [3] z kątów zwilżania cieczy próbnych mierzonych na 
powierzchniach zróżnicowanych pod względem właściwości hydrofilowych lub 
hydrofobowych.  

 
[1] T. Young „Trans. R. Soc. Lond.” 1, 95, 65-87, 1805
[2] Y.H. Yeong, A. Milionis, E. Loth, I.S. Bayer „Nature” 5, 1-5, 2015
[3] E. Chibowski „Contact Angle, Wettability And Adhesion” 6, 283-299, 

2009
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Wyznaczanie temperatury przemiany fazowej zwilżania krzemu 
przez wodę przy pomocy pomiarów kątów zwilżania

Michał Chodkowski1, Konrad Terpiłowski2
 1Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii,  
Zakład Modelowania Procesów Fizykochemicznych.

 2Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii,  
Zakład Zjawisk Międzyfazowych

Zwilżalność jest specyficzną cechą substancji, charakteryzującą ich oddziaływa-
nie z cieczami. Wizualną miarą procesu zwilżania jest kąt zwilżania powierzchni 
badanej przez ciecz pomiarową, utworzony pomiędzy powierzchnią ciała stałego 
i płaszczyzną styczną do powierzchni cieczy graniczącej z ciałem stałym. Przy 
pomocy pomiarów kąta zwilżania danej powierzchni przez różne ciecze mozna 
wyznaczyć jej swobodną energię powierzchniową, będącą istotnym parametrem 
charkateryzującym własności użytkowe takiej powierzchni.

W celu wyznaczenia temperatury przemiany fazowej zwilżania (zwanej rów-
nież temperaturą zwilżania) powierzchni krzemowej przez wodę wykonano 
pomiary kątów zwilżania metodą osadzonej kropli. Badano płytki krzemowe 
o wymiarach 2 cm x 5 cm w zakresie temperaturowym 5°C - 50°C w warunkach 
pary nasyconej. Mierzono wstępujący oraz cofający kąt zwilżania, a kąt równo-
wagowy obliczono przy pomocy podejścia zaproponowanego przez Tadmora 
[1]. Temperaturę zwilżania uzyskano poprzez ekstrapolację zalezności cosinusa 
kąta zwilżania od temperatury do wartości 1. 

[1] R. Tadmor, Line energy and the relation between advancing, receding, and 
Young contact angles, Langmuir 20 (18): 7659–64 (2004).
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Właściwości powierzchniowe kwasu 3-bromopirogronowego 
osadzonego na podłożach aktywowanych plazmą
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Kwas 3-bromopirogronowy jest bromopochodną kwasu pirogronowego, będą-
cego produktem przejściowym procesu oddychania komórkowego (powstaje 
zwykle jako produkt glikolizy) u organizmów żywych. Kwas 3-bromopirogro-
nowy, będący nieodwracalnym inhibitorem glikolizy (bloker heksokinazy) [1], 
wzbudził zainteresowanie jako potencjalny lek antynowotworowy [2, 3].

W celu zbadania możliwej interakcji substancji z różnymi powierzchniami, 
mierzono kąty zwilżania dla glicerolu oraz dijodometanu na wybranych podło-
żach aktywowanych plazmą. Płytki stalowe, szklane, teflonowe oraz polietero-
ketonowe aktywowano plazmą powietrzną, azotową oraz argonową i pokryto 
3% roztworem kwasu 3-bromopirogronowego.

Dla każdej powierzchni policzono równowagowy kąt zwilżania i wykonano 
zdjęcia uzyskanej struktury krystalicznej przy pomocy mikroskopu polaryzacyj-
nego. Otrzymane wyniki pokazały, że nie każdy z badanych materiałów może 
być wykorzystany do produkcji przedmiotów mających bezpośredni kontakt 
z kwasem 3-bromopirogronowym.

[1] Y.H. Ko, P.L. Pedersen, J.F. Geschwind, Glucose catabolism in the rabbit VX2 
tumor model for liver cancer: characterization and targeting hexokinase, Cancer 
Letters, 173 (2001), 83-91.

[2] S. Cardaci, E. Desideri, M.R. Ciriolo, Targeting aerobic glycolysis: 
3-bromopyruvate as a promising anticancer drug, Journal of Bioenergetics 
and Biomembranes, 44 (2012), 17-29.

[3] P.L. Pedersen, 3-Bromopyruvate (3BP) a fast acting, promising, powerful, 
specific, and effective small molecule anti-cancer agent taken from labside 
to bedside: introduction to a special issue, Journal of Bioenergetics and 
Biomembranes, 44 (2012), 1-6.
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Zmiany właściwości powierzchniowych wybranych materiałów 
polimerowych plazmą

Diana Rymuszka, Konrad Terpiłowski, Lucyna Hołysz
Zakład Zjawisk Międzyfazowych, Wydział Chemii,  
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Plazma to zjonizowany gaz o  odpowiednio dużej koncentracji cząstek nała-
dowanych w postaci jonów i elektronów [1]. W skali makroskopowej plazma 
jest elektrycznie obojętna, chociaż zawiera zarówno cząsteczki naładowane jak 
i obojętne. Intensywny rozwój technologii plazmowej, przypadający na lata 60 
XX wieku, był bezpośrednio związany z pojawieniem się nowoczesnej technolo-
gii układów scalonych. Początkowo jednak zastosowanie tego typu technologii 
ograniczało się do przemysłu mikroelektronicznego. Nowe odkrycia związane 
z wytwarzaniem półprzewodników oraz zastosowaniem próżni spowodowało, 
że w latach 80 ubiegłego wieku wykorzystanie plazmy znacznie się rozszerzyło 
i objęło między innymi przemysł medyczny, optyczny oraz motoryzacyjny [2]. 

W ostatnich latach polimery ze względu na swoje unikalne właściwości zna-
lazły zastosowanie w wielu dziedzinach nauki oraz technologii. Niestety często 
bezpośrednio po ich syntezie nie posiadają one pożądanych właściwości i  są 
poddawane modyfikacji. Jedną z popularnych metod modyfikacji powierzchni 
polimerowych jest modyfikacja powierzchni plazmą. Technika ta umożliwia 
wykorzystanie szerokiej gamy gazów i w zależności od zastosowanych warun-
ków prowadzenia procesu pozwala na uzyskanie odpowiednich właściwości 
powierzchniowych modyfikowanego materiału. 

Celem przeprowadzonych badań było zbadanie zwilżających i  energetycz-
nych właściwości wybranych materiałów polimerowych modyfikowanych pla-
zmą na podstawie pomiaru kątów zwilżania cieczy testowych oraz wykorzysta-
niu odpowiednich modeli teoretycznych do swobodnej energii powierzchniowej. 
Charakterystyka otrzymanych układów obejmowała również określenie topo-
grafii powierzchni z zastosowaniem profilometru optycznego.

[1] N.N. Misra, B.K. Tiwari, K.S.M.S. Raghavarao, P.J. Cullen, Food Eng. 
Rev., 3 (2011) 159−170 

[2] M.R. Wertheimer, H.R. Thomas, M.J. Perri, J.E. Klemberg−Sapieha, L. 
Martinu, Pure Appl. Chem. 68 (5) (1996) 1047−1053
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Porównanie właściwości filmów lipidowych osadzonych  
na różnych nośnikach

Małgorzata Jurak, Agnieszka Ewa Wiącek, Agata Gozdecka,  
Konrad Terpiłowski
Zakład Zjawisk Międzyfazowych, Katedra Chemii Fizycznej,  
Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Opracowanie biomimetycznych układów stanowi główny obiekt zaintereso-
wań naukowych ostatnich lat ze względu na ich różnorakie zastosowania, m. 
in. w procesach rozpoznania molekularnego, fuzji membran, kontrolowanego 
dostarczania i uwalniania leków oraz w implantologii. 

Do konstruowania wysoce uporządkowanych struktur lamelarnych, naśladu-
jących budowę błon biologicznych, służy technika Langmuira-Blodgett (LB). 
O unikalności tej metody decyduje możliwość osadzania cząsteczek praktycznie 
na każdym podłożu. Jednakże zależnie od rodzaju nośnika charakter filmów 
przeniesionych z subfazy wodnej może znacznie się różnić [1-3]. 

Celem pracy było porównanie właściwości fizykochemicznych monowarstw 
lipidowych spreparowanych techniką LB na podłożu nieorganicznym (mika) 
oraz polimerowym (politereftalan etylenu – PET oraz polieteroeteroketon – 
PEEK). Powierzchnie polimerowe przed pokryciem warstwą substancji bio-
logicznej aktywowano niskotemperaturową plazmą powietrzną. Badania zre-
alizowano w  oparciu o  pomiary wstępujących i  cofających kątów zwilżania 
wybranych cieczy. Na ich podstawie wyznaczono wartości swobodnej energii 
powierzchniowej i  jej składowych. Charakterystykę topografii powierzchni 
przeprowadzono korzystając z  profilometru optycznego i/lub mikroskopu sił 
atomowych. 

Badania wykazały, że wielkość oddziaływań, które determinują stabilność 
membran, zależy w głównej mierze od chropowatości, zwilżalności powierzchni 
ciała stałego, jak również od rodzaju i  stechiometrii filmu biologicznego. 
Powierzchnia nośna wpływa na lateralne oddziaływania sąsiadujących cząste-
czek prowadząc do zmian w  gęstości ich upakowania, uporządkowania oraz 
tworzenia struktur domenowych. 

[1] R.P. Richter, N. Maury, A.R. Brisson, Langmuir, 21 (2005) 299
[2] C. Scomparin, S. Lecuyer, M. Ferreira, T. Charitat, B. Tinland, Eur. Phys.  

J. E, 28 (2009) 211
[3] M.C. Giocondi, D. Yamamoto, E. Lesniewska, P.E. Milhiet, T. Ando, Ch. 

Le Grime- llec, Biophys. Biochim. Acta, 1798 (2010) 703
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Wpływ galusanu laurylu na właściwości heterogenicznych 
modelowych błon biologicznych

Małgorzata Jurak, Agnieszka Ewa Wiącek
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Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Galusan laurylu (dodecylu) (LG) jest pochodną kwasu galusowego (GA) będą-
cego naturalnym roślinnym trifenolem. Wykazuje aktywność antyutleniającą 
chroniąc m. in. mitochondria i ludzkie czerwone krwinki przed utlenieniem [1]. 
Uszkodzenia komórek spowodowane peroksydacją lipidów prowadzą do zmian 
nowotworowych. Podstawową rolą biologiczną antyutleniaczy jest ochrona 
przed takim uszkodzeniem, a tym samym przed powstawaniem i rozwijaniem 
się niektórych nowotworów. LG działa także przeciwwirusowo, przeciwbak-
teryjnie oraz przeciwgrzybicznie [2]. Znikoma rozpuszczalność LG w wodzie 
sprzyja jego penetracji do wnętrza membrany, gdzie oddziałując z poszczegól-
nymi składnikami zmienia jej stabilność. Dlatego bezpośrednie oddziaływania 
LG z cząsteczkami lipidów można skorelować z jego farmakologicznym dzia-
łaniem na błony biologiczne. Jednak informacje na temat wpływu galusanów 
alkilowych na przejścia fazowe lipidów i przestrzenną organizację membran są 
znikome. 

Celem badań było określenie wpływu galusanu laurylu na właściwości dwu-
składnikowych modelowych membran lipidowych w  aspekcie zmian stanu 
fizycznego monowarstw, rodzaju i  wielkości oddziaływań międzycząsteczko-
wych, oraz zwilżalności modelowych układów błon biologicznych.

Badania przeprowadzono poprzez monitorowanie różnic w kształcie izoterm 
π-A na granicy faz powietrze-woda. Na ich podstawie dokonano jakościowej 
i  ilościowej interpretacji oddziaływań międzycząsteczkowych oraz określono 
stan fizyczny i  uporządkowanie cząsteczkowe. Następnie monowarstwy, po 
przeniesieniu na podłoże stałe techniką Langmuira-Blodgett, badano w aspek-
cie zwilżalności i swobodnej energii powierzchniowej. Ponadto, próbki poddano 
analizie topograficznej z wykorzystaniem mikroskopu sił atomowych (AFM). 

Otrzymane wyniki wskazują, że stabilność i  przepuszczalność wieloskład-
nikowych filmów na mice są determinowane rodzajem lipidu i  stechiometrią 
mieszaniny. Odzwierciedla się to w zmianach parametrów fizykochemicznych 
cienkich filmów. 

[1] I. Kubo, N. Masuoka, P. Xiao, H. Haraguchi, J. Agric. Food Chem.,  
50 (2002) 3533

[2] I. Kubo, K. Fujita, K. Nihei, N. Masuoka, Bioorg. Med. Chem., 11 (2003) 
573



FIZyKOCHEMIA CIAŁA STAŁEGO POSTERy

146

Badania termiczne aktywnych biologicznie pochodnych 8-arylo-3-
(2-tienylo)-7,8-dihydroimidazo[2,1-c][1,2,4]triazyn-4(6H)-onu 
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Metody łączone analizy termicznej takie jak: TG-DSC oraz TG-FTIR są 
doskonałymi narzędziami do badań związków wykazujących aktywność bio-
logiczną. Pozwalają wyznaczyć stabilność termiczną zwiazków, rodzaj prze-
mian zachodzących w  trakcie ogrzewania jak również mechanizm rozkładu 
termicznego. Prowadzone badania miały na celu wyznaczenie charakterystyki 
termicznej pochodnych 8-arylo-3-(2-tienylo)-7,8-dihydroimidazo[2,1-c]
[1,2,4]triazyn-4(6H)-onu [1-3] otrzymanych w wyniku reakcji 1-arylo-2-hy-
drazonoimidazolidyn z  estrem etylowym kwasu 2-tiofen-2-ylo-2-oksoocto-
wego. Strukturę tych związków potwierdzono wynikami analizy elementarnej 
i spektroskopowej (widma 1H NMR, 13C NMR). Wszystkie nowo zsyntetyzo-
wane imidazotriazynony wykazały znaczącą cytotoksyczność wobec komórek 
nowotworowych linii A549, HeLa, T47D oraz TOV112D, przy czym najwyż-
szą cytotoksycznością odznaczała się pochodna 4-metylofenylowa. Najbardziej 
selektywnymi okazały się pochodne: 2-metylofenylowa, 4-chlorofenylowa 
oraz 3,4-dichlorofenylowa, które wykazały wyraźnie niższą cytotoksyczność 
wobec komórek prawidłowych. Wyselekcjonowane oryginalne struktury wio-
dące o  udokumentowanym profilu aktywności biologicznej mogą stanowić 
doskonały materiał do prowadzenia prac wdrożeniowych potencjalnych leków, 
zwłaszcza o działaniu przeciwnowotworowym [1-3].

[1] M. Sztanke, J. Rzymowska, K. Sztanke. Bioorg. Med. Chem. 23(13) (2015) 
3448.

[2] M. Sztanke, K. Sztanke. PL Patent 223702, 2016. Patent Application 
Publication No: PL 2014/409315 A1.

[3] M. Sztanke, K. Sztanke. PL Patent 223922, 2016. Patent Application 
Publication No: PL/2014/409316 A1.
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Badania spektroskopowe (FTIR), termiczne i morfologia mieszanin 
kolagenu zawierających kwas hialuronowy i chitozan

Katarzyna Lewandowska, Alina Sionkowska, Sylwia Grabska
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Chemii, Katedra Chemii 
Biomateriałów i Kosmetyków, ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń

Celem prezentowanych badań było przygotowanie oraz ocena właściwości fizy-
kochemicznych mieszanin kolagenu (Coll) zawierających kwas hialuronowy 
(HA) oraz chitozan (Ch). Mieszaniny dwuskładnikowe i trójskładnikowe kola-
genu są przygotowywane, jako nowe materiały przeznaczonego do zastosowań 
biomedycznych oraz kosmetycznych [1,2]. W  prezentowanej pracy zastoso-
wano analizę termograwimetryczną (TGA), skaningową mikroskopię elektro-
nową (SEM) oraz analizę spektroskopową w podczerwieni (ATR-FTIR).

Kolagen i kwas hialuronowy rozpuszczono osobno i zmieszano w różnym 
stosunku wagowym (80/20, 50/50, 20/80). W  przypadku układów trójskład-
nikowych, roztwór chitozanu był dodawany w różnych ilościach (10-90%) do 
mieszaniny Coll/HA o stosunku wagowym 80/20 [2,3]. Z otrzymanych roz-
tworów przygotowano błony polimerowe.

Zestawienie i analiza otrzymanych wyników spektroskopowych ATR-FTIR, 
termicznych i mikroskopii skaningowej, wskazuje, że mieszanie kolagenu z kwa-
sem hialuronowym i chitozanem powoduje znaczące zmiany we właściwościach 
otrzymany układów w porównaniu do wyjściowych polimerów, zwłaszcza dla 
układów trójskładnikowych. 

[1] A. Sionkowska, Progress in Polymer Science, 36 (2011) 1254.
[2] K. Lewandowska, A. Sionkowska, S. Grabska, B. Kaczmarek, 

M. Michalska, Journal of Molecular Liquids, 220 (2016) 726.
[3] K. Lewandowska, A. Sionkowska, S. Grabska, B. Kaczmarek, International 

Journal of Biological Macromolecules, 92 (2016) 371.

Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na pod-
stawie decyzji numer UMO-2013/11/B/ST8/04444
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Badanie właściwości fizykochemicznych kompozytów otrzymanych 
w wyniku modyfikacji glinokrzemianów warstwowych chitozanem

Dariusz Sternik1, Olena Goncharuk2, Anna Deryło-Marczewska1
 1Department of Physicochemistry of Solid Surface, Faculty of Chemistry,  
Maria Curie-Sklodowska University, 
M. Curie-Sklodowska Sq. 3, 20-031 Lublin, Poland 

 2Chuiko Institute of Surface Chemistry, National Academy of Science of Ukraine,  
 17 General Naumov Street, 03164 Kiev, Ukraine

Celem niniejszej pracy była synteza kompozytów polisacharydowo-glinokrze-
mianowych oraz ocena wpływu modyfikatora na właściwości fizykochemiczne 
materiałów ilastych. Do badań wybrano bentonit oraz wermikulit ze względu 
na ich niską cenę oraz bogate złoża naturalne. Przygotowane materiały zostały 
poddane kompleksowym badaniom z zastosowaniem pomiarów izoterm adsorp-
cji/desorpcji azotu, metod mikroskopowych SEM i EDX, analizy termicznej 
z jednoczesną analizą produktów gazowych, spektrometrii FTIR i metod ren-
tgenograficznych. Określone zostały parametry charakteryzujące właściwości 
strukturalne oraz wyznaczona całkowita (energetyczna i  geometryczna) nie-
jednorodność otrzymanych materiałów. W celu praktycznego sprawdzenia ich 
potencjału jako adsorbenty wykonano pomiary adsorpcji barwników.

  
Zdjęcia SEM powierzchni  bentonitu (A) oraz kompozytu chitozan/bentonit (B).

The research leading to these results has received funding from the People Programme 
(Marie Curie Actions) of the European Union’s Seventh Framework Programme 
FP7/2007-2013/ under REA grant agreement no. PIRSES-GA-2013-612484
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Charakterystyka właściwości fizykochemicznych kompleksów 
kwasu alginowego z wybranymi metalami przejściowymi

Dorota Filipiuk1, Dariusz Sternik2, Marek Majdan2, Leon Fuks3
 1Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45E, 15-351 Białystok
 2Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej,  
pl. Marii Skłodowskiej-Curie 2, 20-031 Lublin 

 3Instytut Chemii I Techniki Jądrowej, ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa 

Zanieczyszczenie środowiska naturalnego metalami ciężkimi oraz związkami 
organicznymi, w  tym przede wszystkim wód powierzchniowych i  podziem-
nych, jest problemem większości państw rozwijających się oraz o niewielkich 
zasobach wodnych. Klasyczne metody chemiczne lub fizyczne usuwania sub-
stancji toksycznych są często kosztowne lub mało efektywne. Obecnie coraz 
większym zainteresowaniem cieszą się metody wykorzystujące proces sorpcji na 
materiałach pochodzenia naturalnego [1]. 

Celem niniejszej pracy była ocena wpływu soli chlorkowych  wybranych 
pierwiastków d-elektronowych na właściwości otrzymanych kompleksów 
z kwasem alginowym.  W tym celu wykonano pomiary  metodą spektroskopii  
FT-IR oraz  FT-Ramana, analizę powierzchni metoda niskotemperaturowej 
adsorpcji-desorpcji  azotu oraz analizę termiczną metodą TG-DTA. Uzy-
skane krzywe TG/DTG badanych metali  przedstawiono na Rys.1. Rozkład 
termiczny otrzymanych alginianów zachodzi w trzech głównych etapach [2]: 
(i) utrata cząsteczek wody, (ii) powstanie związków pośrednich szczawianów 
lub węglanów oraz (iii) rozkład produktów pośrednich z utworzeniem tlenków 
metali. Badanie te oraz prezentowane wcześniej (na próbkach syntezowanych 
z soli azotanowych)  wykazały istotny wpływ rodzaju soli metalu na termiczną 
stabilność kompleksów oraz mechanizm sorpcji.

Rys.1. Krzywe TG/DTG alginianów. 

[1] D. Filipiuk, L. Fuks, M. Majdan, Przem. Chem., 85 (2006) 417
[2]  K. S. Khairou, J. Thermal Anal. Cal., 69 (2002) 583

Badania zostały zrealizowane w ramach pracy S/WBiIŚ/1/2012 i sfinansowane ze środków 
na naukę MNiSW.
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Firma „Herbapol-Lublin” S.A. już od 1949 roku łączy tradycję z nowoczesnością, 
ciesząc się zaufaniem kolejnego już pokolenia polskich konsumentów, którzy 
doceniają najwyższą jakość oraz wyjątkowy smak oferowanych przez nią pro-
duktów. 

Jako lider rynku w kategorii syropów owocowych, herbatek zielonych, zio-
łowych i czerwonych oraz wicelider w kategorii herbatek owocowych i pro-
duktów dżemowych, firma nieustannie rozwija się i wprowadza innowacyjne 
rozwiązania i produkty, jednocześnie pamiętając o niezmiennych od 68 lat 
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 z Lubelszczyzną. Właśnie z tego regionu pochodzą wyjątkowe 
polskie owoce, pozyskiwane wyłącznie od sprawdzonych i zaufanych dostaw-
ców. Natura jest nie tylko źródłem surowców, ale stanowi również inspirację 
do tworzenia nowych produktów, apetycznych połączeń smakowych oraz 
praktycznych rozwiązań zwiększających komfort konsumentów. Firmę „Her-
bapol-Lublin” S.A. wyróżnia również unikalny system pozyskiwania surowców 
poprzez własne punkty skupu, który wspiera naturalne uprawy ziół w Polsce. 

Produkty Herbapol-Lublin to nie tylko doskonały smak, przywodzący na 
myśl dzieciństwo. To również pozytywne emocje, przyjemność oraz dzielenie 
wspólnych chwil z najbliższymi. W 2014 roku Herbapol-Lublin zmodyfikował 
swoją platformę komunikacji na „Przyjemność. Masz to w naturze”, zwracając 
uwagę na walory smakowe produktów oraz kryjącą się za nimi przyjemność. 
Inspiracja naturą przyczyniła się również do powstania przyznawanej przez 
Herbapol Nagrody Esencja Natury. Już od 8 lat, podczas uroczystej Gali, wyróż-
niane są osoby ze świata nauki, sztuki, mediów, sportu i innych dziedzin, dla 

których kontakt z naturą stanowi ważny element życia. 

www.herbapol.com.pl 



Leading Thermal Analysis

Aparatura NETZSCH do analizy termicznej

NETZSCH oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie aparatury do analizy 
termicznej. Możliwość wykonywania pomiarów w niskich i wysokich tempe-
raturach (- 260°C do 2800°C) oraz w specjalnych atmosferach gazowych, 
pozwala na charakterystykę – nawet najbardziej zaawansowanych 
materiałów. Unikalne rozwiązania stwarzają szerokie możliwości aplikacji 
naszej aparatury w dziedzinach, takich jak kosmonautyka, nanotechnologia, 
nadprzewodnictwo czy energetyka jądrowa.
 

termicznej. Możliwość wykonywania pomiarów w niskich i wysokich tempe-
raturach (- 260°C do 2800°C) oraz w specjal
pozwala na charakterystykę – nawet najbardziej zaawansowanych 
materiałów. Unikalne rozwiązania stwarzają szerokie możliwości aplikacji 
naszej aparatury w dziedzinach, takich jak kosmonautyka, nanotechnologia, 
nadprzewodnictwo czy energetyka jądrowa.

NETZSCH Instrumenty Sp. z o. o.
ul. Halicka 9
31-036 Kraków
Tel.: 012 424 0925
Fax: 012 424 0939
E-Mail biuro@netzsch.com
www.netzsch.com.pl
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SHIM-POL

Aparatura spektroskopowa Shimadzu

Rafał Głaszczka1, Marek Szklarczyk2

 1”SHIM-POL A.M. Borzymowski” E. Borzymowska – Reszka, A. Reszka Sp. J.,  
ul. Lubomirskiego 5, 05–080 Izabelin
 2Laboratorium Elektrochemii, Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski 
ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa

Firma „Shim-Pol A.M. Borzymowski” od prawie 30 lat to wiodący w Polsce 
dostawca aparatury do laboratoriów badawczych, jak i kontroli jakości między 
innymi w zakresie spektroskopii molekularnej. Shim-Pol jest autoryzowanym 
przedstawicielem m.in. takich producentów jak: Shimadzu Corporation, Kratos 
Analitycal, Phenomenex, Horizon oraz Supercritical Fluid Technologies Inc.

Oferujemy innowacyjne rozwiązania w zakresie spektroskopii molekularnej 
umożliwiające wszechstronne badania różnorodnych materiałów: 

	Spektrometry i mikroskopy FTIR – odznaczające się wyjątkowymi 
parametrami technicznymi między innymi dzięki unikalnej konstrukcji 
systemu optycznego. Oferujemy wszechstronne wyposażenie 
spektrometrów podczerwieni, umożliwiające między innymi badania 
cienkich warstw na podłożach metalicznych, katalizatorów in–situ w 
komorach reakcyjnych, i wiele innych.

	Spektrometry UV–Vis /NIR – z możliwością szeroki wyposażenia 
do pomiarów w transmisji, w odbiciu, w rozproszeniu, z kontrolą 
temperatury, do pomiaru grubości filmów czy barwy.

	Spektrometry AAS – odznaczające się stabilnością oraz wyjątkowo 
niskimi limitami detekcji dla poszczególnych pierwiastków.

	Spektrometry EDXRF – umożliwiające badania składu pierwiastkowego 
od węgla/sodu do uranu, nie wymagające stosowania ciekłego azotu do 
codziennej, rutynowej pracy.

	Spektrometry ICP-OES/MS – charakteryzujące się jednym z najniższych 
zużyć argonu, wyjątkowymi limitami detekcji oraz prostotą obsługi 
dzięki intuicyjnemu oprogramowaniu.

W zakresie analizy granic faz w spektroskopii oferujemy ciekawe i inno-
wacyjne rozwiązania pozwalające na badania z wykorzystaniem najnowszych 
technik dostępnych na rynku.



  
ul Sekwoi 4, 05-077 Warszawa  
Biuro handlowe::  
Kopinska 31/4, 02-327 Warszawa 
tel. +48 608 921 922, fax +48 22 658 0771  
info@nlab.pl www.nlab.p 

 
 

Od 1998 roku nLab sp. z o.o. dostarcza specjalistyczne przyrządy naukowo-badawcze  
i pomiarowe. Jesteśmy ekspertami w dziedzinie elektrochemii, badań korozyjnych, 
elektrochemicznych źródeł energii, tensjometrii, badań właściwości powierzchniowych, 
rezonansu plazmonów powierzchniowych (SPR i L-SPR), skaningowej mikroskopii 
elektrochemicznej (SECM) oraz badań fizykochemicznych i analitycznych. Jako wyłączni 
przedstawiciele reprezentujemy w Polsce marki Metrohm–Autolab, KSV-NIMA, 
Attension, BiolinScientific, BioNavis, Sensolytics, Insplorion, DropSens. Prowadzimy 
także serwis aparatury. 

 

Since 1998 nLab delivers advanced research instrumentation. We specialize in the field of 
electrochemistry, corrosion research, electrochemical energy sources, tensiometry, studies 
of surface properties, surface plasmon resonance (SPR and L-SPR), scanning 
electrochemical microscopy (SECM), physico-chemical and analytical studies. We are the 
exclusive representative in Poland of well-known brands: Metrohm-Autolab, KSV-NIMA, 
Attension, Biolin Scientific, BioNavis, Sensolytics, Insplorion, DropSens. For all these 
products we also provide the service. 

                     

            

 





Firma IRtech ma zaszczyt przedstawić dwóch producentów zaawansowanych systemów 
pomiarowych, które reprezentuje w Polsce: 

1. Xenocs - zaawansowana charakterystyka nanomateriałów technikami SAXS/WAXS 

Xenocs dostarcza kompletne rozwiązania do scharakteryzowania nanostruktury i morfologii 
materiałów. Oferta produktów firmy obejmuje innowacyjne instrumenty o wysokiej wydajności, 
które łączą w sobie technikę wąsko i szerokokątowego rozpraszania promieni rentgenowskich 
(SAXS / WAXS) dla miękkiej materii, nanomateriałów lub charakteryzacji polimerów.  

SAXS jest skuteczną metodą pomiarową do badania nanostrukturalnych w zakresie od 1 nm  
do ponad 150 nm, takich jak nanomorfologii, identyfikacji fazy w mezoskali, stosunku powierzchni 
do objętości, wewnętrznej struktury itp. Metoda wymaga niewielkiego przygotowania próbki, jest 
nieinwazyjna i w przeciwieństwie do mikroskopii badana jest duża objętość próbki co pozwala 
uzyskać statystycznie znaczący wynik. Rozwiązania firmy Xenocs pozwalają na wykonywanie badań 
in-situ (temperatura, wilgotność, stres) przy jednoczesnym badaniu nanostruktury i pomiaru fazy 
krystalicznej (SWAXS). 

Nano-inXider pomoże Ci określić rozmiar, rozmieszczenie, kształt, stosunek powierzchni  
do objętości nanostruktur, a także uzyskać informacje na temat fazy krystalicznej materiałów przy 
użyciu najnowszych technologii SAXS/WAXS. Natomiast urządzenie  Xeuss 2.0 jest laboratoryjną linią 
pomiarową do badań SAXS/WAXS/USAXS o najwyższej wydajności i wszechstronności. Oba 
rozwiązania Xenocs bazują na kluczowych komponentach i technologii, które są owocem ponad  
17 lat badań i rozwoju w firmie. 

2. NANOMAGNETICS INSTRUMENTS LTD. - Mikroskopy z Sondą Skanującą (SPM) 

 NANOMAGNETICS INSTRUMENTS LTD. (NMI), jest jednym ze światowych liderów w dziedzinie 
Mikroskopów z Sondą Skanującą (SPM) - mikroskopów i systemów pomiarowych dla różnych 
dziedzin nauki i techniki. Założona w 1999 roku jako pierwszy spin-off nanotechnologiczny w Turcji, 
sprzedaje swoje produkty na całym świecie pod marką NanoMagnetics Instruments Ltd. 

Klientami firmy są uniwersytety takie jak  Oxford, MIT, Harvard, Kioto i laboratoria 
badawcze, takie jak Los Alamos National Lab., Argonne National Labs, TATA- institute, instytucje 
rządowe, takie jak NASA oraz firm takie jak Seagate, Microsoft i Samsung. 4 uniwersytety w liście  
10 i 20 uniwersytetów w Top 100 lista są klientami NanoMagnetics Instruments. 

Zespół, złożony ze specjalistów różnych dziedzin nauki i 
techniki, daje nam wiedzę niezbędną dla R&D i produkcji: 
 
Portfolio produktów składa się głównie z: 
- Mikroskopy Skaningowe (SPM) 
- Mikroskopy Skaningowe Niskotemperaturowe SPM 
- Urządzenia kontrolne i elektronika  
- Systemy do pomiaru, charakterystyki i manipulacji  
-Systemy produkowane na specjalne zamówienie klienta 
 

Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska i zapraszamy 
na naszą stronę www.irtech.pl 



O nas
Firma Perlan Technologies Polska Sp. z o.o. rozpoczęła działalność w listopa-
dzie 1999 roku pod nazwą Agilent Technologies Poland Sp. z o.o. w ramach 
realizacji strategicznego planu podziału firmy Hewlett Packard. Od maja 2002 
roku firma działa pod nazwą Perlan Technologies Polska Sp. z o.o. i jest au-
toryzowanym dystrybutorem działu Life Science and Chemical Analysis firmy 
Agilent Technologies Inc. 
  
Firma Perlan Technologies dostarcza aparaty, akcesoria oraz kompletne roz-
wiązania umożliwiające odbiorcom identyfikację i prowadzenie badań tysięcy 
substancji, określając ich skład, budowę, właściwości fizyczne, chemiczne 
i biologiczne, analizę komórkową oraz analizę DNA i RNA.

Najpowszechniej wykorzystywana aparatura z oferty Perlan Technologies 
obejmuje: chromatografy gazowe i cieczowe, detektory mas, spektrometry 
ICPMS, aparaty do elektroforezy kapilarnej, bioanalizatory, skanery mikroma-
cierzy, aparaty QPCR,  analizatory zmian w metabolizmie komórkowym XF 
oraz mikroskopy tomograficzne 3D i systemy badania biomarkerów. 
 
Aparatura analityczna dostarczana przez Perlan Technologies stosowana jest 
w laboratoriach naukowo-badawczych wyższych uczelni, instytutów nauko-
wych oraz w kontroli jakości związanej z ochroną środowiska, badaniem żyw-
ności, przemysłem petrochemicznym, chemicznym, kosmetycznym, farmaceu-
tycznym i spożywczym.

W celu zapewnienia wiarygodności oraz najpełniejszego wykorzystania infor-
macji uzyskiwanych w trakcie analiz firma Perlan Technologies oferuje pełen 
zakres usług serwisowych, w tym związanych ze standaryzacją i walidacją 
dostarczanej aparatury a także procedur analitycznych.



 

Sartorius – przekształcić naukę w rozwiązania praktyczne 
 

Sartorius jest jednym ze światowych liderów w dziedzinie produkcji i dostaw urządzeń laboratoryjnych 
a także technologii przemysłowych. Dzięki innowacyjnym produktom i wysokiej jakości usługom, wspieramy 
naszych klientów na całym świecie w efektywnej realizacji kompleksowych procesów w produkcji 
biofarmaceutycznej, obszarze R&D i kontroli jakości. Naszymi klientami są zakłady przemysłu biotechnologicznego, 
farmaceutycznego, chemicznego i spożywczego. Współpracujemy również z instytutami badawczymi, uczelniami 
oraz laboratoriami naukowymi i komercyjnymi. 

 

 
 

Oferujemy: 
- najwyższej jakości wagi odpowiednie do wszelkich zastosowań laboratoryjnych (działka odczytowa „d” od 

0,1µg  do 1g przy obciążeniach od 2,1 g nawet do 70 kg) 
- wagosuszarki i analizatory wilgotności o dokładnościach 1 mg (0,01%) i 0,1 mg (0,001%) 
- wzorce masy zgodne z wymaganiami OIML R111 
- wirówki laboratoryjne (standardowe i z chłodzeniem) 
- urządzenia do filtracji i kontroli mikrobiologicznej: zestawy filtracyjne, pompy próżniowe, gotowe 

jednostki filtracyjne 
- materiały do filtracji: filtry membranowe, filtry strzykawkowe, filtry kwarcowe i z włókna szklanego, 

papiery i bibuły filtracyjne 
- kompaktowe systemy do przygotowania wody laboratoryjnej I, II i III klasy 
- urządzenia dozujące: pipety mechaniczne i elektroniczne wraz z końcówkami do pipet, pipetory, 

dozowniki butelkowe, biurety cyfrowe – także o podwyższonej odporności chemicznej 
 

Sprzedaż i serwis urządzeń laboratoryjnych 
 
 

Sartorius Poland sp. z o.o. 
ul. Wrzesińska 70 
62-025 Kostrzyn 

Tel. +48 61 647 38 30 
Fax +48 61 647 38 39 

E-mail: info.pl@sartorius.com 
 

http://www.sartorius-polska.com 
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Przyrządy w Badaniu Katalizatorów i Reakcji Katalitycznych  
Stefan Śmigasiewicz 

1Zakład Prod.-Proj.-Handlowy Stefan Śmigasiewicz, ul. Kochanowskiego 37, 44-230 Czerwionka ul.  
 

Do przyrządów, z naszej oferty, które mogą być wykorzystane w badaniu 
katalizatorów i sorbentów należą: a) generatory mieszanin gazowo-parowych 
służących do formowania mieszanin reakcyjnych podawanych na reaktor z 
katalizatorem/sorbentem; b) urządzenia grawimetryczne i objętościowe pozwalające 
wyznaczyć izotermy sorpcji składników mieszanin w warunkach temperatury i 
ciśnienia późniejszych reakcji; c) urządzenia do badania kinetyki reakcji; d) instalacje 
PSA służące do separacji/oczyszczania mieszanin gazowych. 

 
A) Generatory mieszanin gazowo-parowych. Na rysunku poniżej pokazano 

wygląd takiego generatora, służącego do wytwarzania 3 par z podanymi 
najważniejszymi jego własnościami.  

 
 
B) Urządzenia do badania sorpcji grawimetryczne i wolumetryczne  

 
Przyrządy grawimetryczne IGA (po lewej), XEMIS (w środku) oraz wolumetryczny. 
Własności. Zakres ciśnień UHV-20 bar (IGA) lub UHV - 200 bar (XEMIS oraz IMI). 
Zakres temperatur: 77K - 1000 oC (IGA) lub 77K - 500 oC (XEMIS oraz IMI) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Własności:  
Ilość par - do 3 (+ dowolny gaz nośny) 
Maksymalne ciśnienie pracy: do 10 bar 
Temperatura par - do 80 oC 
Profile stężeniowe: stałe lub zmienne w czasie 
Obok:Generator mieszanin (po lewej) na wejściu 
kolumny adsorpcyjnej instalacji PSA (po prawej) 
 

 

 
 

Pomiar sorpcji 
niskociśnieniowej 
SO2 na aparacie 
XEMIS (po lewej) 
oraz sorpcji 
wysokociśnieniowej 
metanu na aparacie 
IMI. 
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 C) Układ do badania kinetyki reakcji 
Zestaw składa się z układu dozowania gazów i par, pieca, reaktora kwarcowego, 
układu analizy gazów (analizatory specyficzne lub spektrometr masowy).  
Poniżej, wynik procesu utleniania metanu w zakresie temperatur od t.pok do 500 oC 

 
Widać stopniowy, w miarę wzrostu temperatury, wzrost produkcji CO2 i H2O.  
Poniżej zaś przedstawiono proces termicznej desorpcji NO z katalizatora cyrkonowo-
cerowego po jego uprzedniej adsorpcji w temperaturze pokojowej.  

 
 
 C) Instalacje PSA 

 
 

Widok 4-kolumnowej instalacji PSA 
zespolonej z analizatorem gazów w 
postaci spektrometru masowego 
pozwalającego na jednoczesną 
analizę składu w kliku miejscach 
instalacji.    
 
Opracowanie: 
Stefan Śmigasiewicz 
www.zpph.com, info@zpph.com 
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Adamczyk Zbigniew ncadamcz@cyf-kr.edu.pl
Antoniak-Jurak Katarzyna katarzyna.antoniak@ins.pulawy.pl
Bajda Tomasz bajda@agh.edu.pl
Baś Bogusław bas@agh.edu.pl
Bazylińska Urszula urszula.bazylinska@pwr.edu.pl
Biaduń Ewa ebiadun@chem.uw.edu.pl
Bieguński Aleksander abiegunski@nlab.pl
Boryło Alicja alicja.borylo@ug.edu.pl
Brycht Mariola brychtmariola@gmail.com
Chibowski Stanisław stanislaw.chibowski@umcs.lublin.pl
Chodkowski Michał michal@chodkowski.eu
Chotkowski Maciej mchotk@chem.uw.edu.pl
Chrzanowska Agnieszka agn.chrzanowska@gmail.com
Chylińska Marta mch@umk.pl
Ciesielczyk Filip filip.ciesielczyk@put.poznan.pl
Czemierska Magdalena magdalena.czemierska@umcs.lublin.pl
Dąbrowska Marzena m.dabrowska0608@gmail.com
Dąbrowski Andrzej andrzej.dabrowski@poczta.umcs.lublin.pl
Deryło-Marczewska Anna annad@hektor.umcs.lublin.pl
Dębski Grzegorz monika.bertling@gea.com
Domagalska Beata W. beata.domagalska@wszkipz.pl
Drach Mateusz mateusz.drach@gmail.com
Franus Wojciech w.franus@pollub.pl
Gac Wojciech wojciech.gac@umcs.lublin.pl
Gawdzik Barbara barbara.gawdzik@poczta.umcs.lublin.pl
Gęca Iwona iwona.rutyna@poczta.umcs.lublin.pl
Gil Małgorzata malgorzata.gil@poczta.umcs.lublin.pl
Głaszczka Rafał aleksandrab@shim-pol.pl
Gościańska Joanna asiagosc@amu.edu.pl
Goworek Jacek jacek.goworek@poczta.umcs.lublin.pl
Gozdecka Agata agozdecka92@gmail.com
Grabarczyk Małgorzata mgrabarc@poczta.umcs.lublin.pl
Grochowski Mariusz mariusz.grochowski@poczta.umcs.lublin.pl
Grzybowska Agnieszka agnieszkaladocha@gmail.com
Gugała-Fekner Dorota gugala@poczta.umcs.lublin.pl
Hodor Krzysztof krzysztof.hodor@netzsch.com
Hubicki Zbigniew zbigniew.hubicki@poczta.umcs.lublin.pl
Jańczuk Bronisław bronislaw.janczuk@poczta.umcs.lublin.pl
Jesionowski Teofil teofil.jesionowski@put.poznan.pl
Jurak Małgorzata malgorzata.jurak@poczta.umcs.lublin.pl
Klapiszewski Łukasz lukasz.klapiszewski@put.poznan.pl
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Kłosowska-Chomiczewska Ilona ilochomi@pg.gda.pl
Kołodyńska Dorota zbigniew.hubicki@poczta.umcs.lublin.pl
Komosa Andrzej andrzej.komosa@umcs.lublin.pl
Kończak Łukasz l_konczak@interia.pl
Korolczuk Mieczysław mkorolcz@poczta.umcs.lublin.pl
Kowalik Paweł pawel.kowalik@ins.pulawy.pl
Krasnodębska-Ostręga Beata bekras@chem.uw.edu.pl
Krasucka Patrycja patrycja.kosik@poczta.umcs.lublin.pl
Krauz Mateusz mk@irtech.pl
Krawczyk Joanna j.krawczyk@poczta.umcs.lublin.pl
Krawiec Mariusz mariusz.krawiec@umcs.pl
Lenik Joanna j.lenik@poczta.umcs.lublin.pl
Lewandowska Katarzyna reol@umk.pl
Lupa Dawid nclupa@cyfronet.pl
Łyszczek Renata renata.lyszczek@poczta.umcs.lublin.pl
Madej Jarosław jaroslaw.madej1@gmail.com
Malinowska Irena irena.malinowska@poczta.umcs.lublin.pl
Marczewski Adam Adam.Marczewski@umcs.lublin.pl
Matusiak Jakub jcb.matusiak@gmail.com
Miecznikowski Krzysztof kmiecz@chem.uw.edu.pl
Mleko Stanisław dairywhey@tlen.pl
Modzelewska-Wójtowicz Anna a-modzelewska@wp.pl
Mycka Anna a.mycka@student.uw.edu.pl
Narkiewicz-Michałek Jolanta Jolanta.Narkiewicz-Michalek@umcs.lublin.pl
Niewiara Ewa niewiara@agh.edu.pl
Nosal - Wiercińska Agnieszka anosal@poczta.umcs.lublin.pl
Nowicki Piotr piotrnow@amu.edu.pl
Olchowski Rafał rafal.olchowski@gmail.com
Olszewski Grzegorz olszewskigrzesiek@gmail.com
Ostolska Iwona i.ostolska@poczta.umcs.lublin.pl
Panek Rafał r.panek@pollub.pl
Pańczyk Tomasz panczyk@vega.umcs.lublin.pl
Pietrzak Robert pietrob@amu.edu.pl
Pietura Łukasz lukasz.pietura@sartorius.com
Podkościelna Beata beatapod@umcs.pl
Roszak Aleksandra a.roszak@student.uw.edu.pl
Rudziński Władysław wladyslaw.rudzinski@umcs.lublin.pl
Ryczkowski Janusz janusz.ryczkowski@umcs.eu
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