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Marzena Cejner
1
, Aleksandra Bogusz

2
 

Adsorpcja jonów złota(III) na modyfikowanym 

materiale SBA-15 

1. Wstęp 

Złoto jest pierwiastkiem należącym do grupy metali szlachetnych. 
Pierwiastek ten posiada szereg dogodnych właściwości takich jak unika-
towa barwa, bierność chemiczna, duża ciągliwość i kowalność oraz dobre 
przewodnictwo cieplne i elektryczne umożliwiających wykorzystanie go 
w wielu dziedzinach takich jak: jubilerstwo, kataliza, bioluminescencja, 
kosmonautyka czy medycyna. Coraz częściej w wielu dziedzinach stoso-
wane są także nanocząstki złota. 

W ostatnich latach wykazano, że pierwiastek ten może także przejawiać 
toksyczne działanie dla organizmu człowieka. Niektóre formy złota mogą 
powodować reakcje alergiczne i uczuleniowe, a także uszkodzić wiele 
narządów. Postawiło to pod znakiem zapytania jego użytkowanie w me-
dycynie. Z tego powodu istotne stało się badanie form, w jakich złoto 
występuje oraz oznaczanie niewielkich stężeń pierwiastka. Złoto w przy-
rodzie występuje zazwyczaj w bardzo niskich stężeniach, co jest przyczyną 
trudności jego oznaczeń. Mała ilość pierwiastka oraz duży nadmiar innych 
składników próbki powodują liczne interferencje. Procesem umożliw-
wiającym zwiększenie czułości i selektywności oznaczeń jest wzbogacanie 
jonów złota(III) na odpowiednich sorbentach przed oznaczeniem. 

Uporządkowane mezoporowate materiały krzemionkowe są materiałem 
wynalezionym stosunkowo niedawno i charakteryzują się właściwościami, 
które umożliwiają wykorzystanie ich w wielu dziedzinach. Mogą być one 
zastosowane jako sorbent w ekstrakcji do fazy stałej, ponieważ wykazują 
znaczną powierzchnię właściwą i pojemność adsorpcyjną. Istnieje możli-
wość modyfikacji ich powierzchni poprzez przyłączanie różnego rodzaju 
grup organicznych. Umożliwia to wzrost selektywności w stosunku do 
danego jonu pierwiastka, w tym także złota. Modyfikowane uporząd-
kowane mezoporowate materiały krzemionkowe wykazują wysoki współ-
czynnik wzbogacenia jonów złota w porównaniu z innymi używanymi do 
tej pory sorbentami. Pozwala to na oznaczanie niewielkich ilości Au(III) 
z próbek o złożonej matrycy. 

                                                                
1 marzena.cejner@wp.pl, Zakład Chemii Analitycznej i Analizy Instrumentalnej, Wydział 

Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
2 aleksandra0989@gmail.com, Zakład Chemii Środowiskowej, Wydział Chemii, Uniwersytet 

Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

mailto:marzena.cejner@wp.pl
mailto:aleksandra0989@gmail.com
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2. Złoto 

2.1. Charakterystyka złota 

Złoto jest pierwiastkiem doskonale znanym nie tylko chemikom, lecz 

wszystkim ludziom. Większość z nich kojarzy ten metal szlachetny 

z pięknymi i popularnymi wyrobami jubilerskimi. Jednak, jak się okazuje, 

nie jest to jedyne jego zastosowanie. Warto wiedzieć, że złoto było znane 

już w starożytności, gdzie było użytkowane głównie do wyrobu ozdób lub 

obrazów. Tego typu wykorzystanie zawdzięcza ono zapewne swojej uni-

kalnej, wśród metali, barwie, a dzięki jego wysokiej odporności możemy 

jeszcze dziś badać materiały pochodzące nawet sprzed 3000 lat. Kolor złota 

powodował także, że w dawnych czasach ludzie łączyli go ze słońcem oraz 

boskością. Było ono symbolem władzy, szacunku, doskonałości, dlatego 

wiele obiektów wykonanych z tego kruszcu znajdowano w grobowcach 

rządzących. Od wieków wierzono też w uzdrawiającą moc złota, dlatego w 

Aleksandrii oraz Egipcie produkowano „złoty eliksir” zatrzymujący proces 

starzenia się, a w Chinach do przyrządzanego ryżu wrzucano monetę z tego 

szlachetnego metalu, co chroniło przed wszelkimi chorobami [1,  2]. 

Prawdziwy rozwój wydobycia złota przypada dopiero na XIX wiek. Wiąże 

się to z postępem rozwoju technologii, a także z odkryciem złotonośnych 

terenów w Kalifornii, na Alasce, Uralu, Syberii, w Brazylii, Australii 

i Południowej Afryce. Omawiany metal w wielu przypadkach był przy-

czyną konfliktów i wojen, władcy walczyli między sobą o tereny bogate 

w złoża złota, chcąc wzbogacić się na ich eksploatacji. Także liczni 

odkrywcy poszukiwali mitycznej krainy El Dorado obfitującej w Szla-

chetny kruszec. Złoto było i jest jednym z najważniejszych metali z po-

wodu szerokiego zastosowania przemysłowego i ekonomicznego [2, 3]. 

Ze względu na swoją bierność chemiczną złoto występuje w przyrodzie 

prawie wyłącznie w stanie rodzimym, głównie w skałach magmowych. 

Znane są także rudy, w których ma on postać związaną – są to przede 

wszystkim tellurki oraz stopy międzymetaliczne z metalami ciężkimi. 

Niewielka ilość złota występuje także w siarczkach metali ciężkich  

– arsenopirycie, pirycie, lelingicie. Złoto wydobywane jest głównie na 

bazie metod hydrometalurgicznych, wśród których znaczenie mają przede 

wszystkim metody: cyjankowa, chlorkowa, siarczkowa, tiomocznikowa 

i tiosiarczanowa. Każda z nich daje zadowalające rezultaty, jednak biorąc 

pod uwagę koszty ekologiczne i ekonomiczne najczęściej wybiera się 

metodę cyjankową. Trwają także prace nad odzyskiem złota i innych metali 

szlachetnych z odpadowych materiałów elektrycznych. Niestety, ciągle 

istnieje problem z oddzieleniem innych metali od metali szlachetnych [3-6]. 
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Z chemicznego punktu widzenia złoto jest pierwiastkiem należącym do 

grupy miedziowców. Ma ono wysoką temperaturę wrzenia i topnienia oraz 

dużą gęstość. W wielu zastosowaniach znaczenie ma fakt, że charaktery-

zuje się ono znaczną ciągliwością i kowalnością, dzięki czemu jego obrób-

ka plastyczna jest bardzo łatwa. Można wywalcować je na folię o grubości 

tysięcznych części milimetra lub wyciągać na druty. Ponadto złoto jest 

dobrym przewodnikiem cieplnym i elektrycznym oraz ma charakter-

rystyczną żółtą barwę niespotykaną wśród innych metali. W atmosferze 

powietrza złoto nie ulega żadnym reakcjom ani zmianom. Przy zastoso-

waniu podwyższonej temperatury i tlenowej atmosfery, może ono POCh-

łaniać tlen wydzielający się eksplozyjnie po ochłodzeniu. Jeżeli chodzi 

o reaktywność złota, to w większości jest ono bierne chemicznie. Z halo-

genowodorami reaguje dopiero w obecności utleniaczy. Łatwo jest je 

natomiast rozpuścić w bromie, wodzie chlorowej i królewskiej (miesza-

nina kwasu solnego i azotowego(V)). Ostatni z wymienionych odczynni-

ków przeprowadza złoto w kwas tetrachlorozłotowy – HAuCl4, który po 

odparowaniu ma postać krystalicznych żółtych igieł. W podwyższonej 

temperaturze złoto reaguje także z antymonem, arsenem, selenem i tel-

lurem, co tłumaczy jego występowanie w minerałach z wymienionymi 

pierwiastkami. Złoto najczęściej występuje na III stopniu utlenienia, choć 

znane są także związki gdzie ma I, II oraz V stopień utlenienia [3, 4, 7]. 
Występowanie złota w środowisku przyrodniczym poza jego złożami 

jest nieznaczne. W glebach tworzy ono łatwo przemieszczające się jony 
kompleksowe (głównie z halogenkami) i związki organometaliczne. 
Stężenie złota nie przekracza kilku ppb. Złoto występuje także we 
wszystkich wodach powierzchniowych, lecz jest ono bardzo rozproszone 
i w większości ma formę rozpuszczoną. Obecność złota w atmosferze 
zarejestrowano jedynie w Wielkiej Brytanii w latach 1972-81. Jeśli chodzi 
o przyrodę ożywioną, to rośliny bardzo chętnie pobierają i transportują do 
wszystkich swoich organów jego rozpuszczalną postać. W przypadku 
środowiska redukującego może się ono wytrącać w postaci metalicznej 
i utrudniać korzeniom pobór minerałów z gleby. Warto wiedzieć, że 
niektóre rośliny mają zdolność wydzielania roztworów zmieniających złoto 
w formy rozpuszczalne, znane są także podobnie działające drobnoustroje. 
Niewielkie ilości złota (0,1-1 ppb) znajdują się także we wszystkich 
organizmach zwierzęcych, choć do tej pory nie poznano jego funkcji 
metabolicznej. Związki złota stosowane w fotografice i galwanizacji oraz 
preparaty zawierające jego koloidalną postać (stosowaną w medycynie) 
mogą powodować zatrucia u ludzi. Nie bez znaczenia jest tu fakt, że 
organizm człowieka usuwa złoto bardzo powoli, a także ma zdolność jego 
gromadzenia w wielu narządach takich jak: wątroba, śledziona, nerki czy 
szpik [8]. 
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2.2. Wzbogacanie złota 

Złoto jest pierwiastkiem posiadającym bardzo szeroki zakres zasto-

sowań, co powoduje, że jest ono jednym z najważniejszych metali szlachet-

nych. Jego niewielką ilość można odnaleźć w glebach, wodach, a czasem 

nawet w atmosferze. Wiąże się to z oznaczaniem śladowych ilości złota 

w próbkach środowiskowych i geologicznych. Często nie jest to łatwym 

zadaniem, ponieważ mała ilość analitu i obecność interferujących skład-

ników matrycy sprawia, że niezbędnym zabiegiem staje się wzbogacenie 

i separacja złota od pozostałej części próbki. Najczęściej wykorzystywaną 

do tego celu metodą jest ekstrakcja do fazy stałej, która charakteryzuje się 

wysokim współczynnikiem wzbogacenia, niskim zużyciem rozpusz-

czalników organicznych, szybką separacją faz, a także zdolnością łączenia 

się z wieloma technikami detekcji. Ponadto umożliwia ona izolację i wzbo-

gacenie złota zarówno z próbek ciekłych jak i gazowych, pracę w terenie 

i łatwość automatyzacji. W SPE ważne jest także, że do separacji zasto-

sować można szereg różnego rodzaju sorbentów, których odpowiedni 

dobór zapewnia selektywne wzbogacenie. Ogólna idea metody polega na 

sorpcji jonów złota na nierozpuszczalnym w wodzie ciele stałym, a następ-

nie elucji kwasem lub odpowiednim czynnikiem kompleksującym. Tego 

typu zabiegi często stosowane są w celu usunięcia interferujących sub-

stancji przy oznaczaniu próbek za pomocą ETAAS i ICP MS oraz popra-

wienia czułości w FAAS i ICP OES [9-12]. 

Wybór odpowiedniego sorbentu zależy od postaci wzbogacanego 

analitu, rodzaju interferujących składników matrycy oraz wybranej metody 

detekcji. Wyższy współczynnik wzbogacenia można otrzymać poprzez 

optymalizację takich parametrów metody jak: masa sorbentu, czas sorpcji, 

pH roztworu, objętość roztworu użytego do elucji. Zmiana sorbentu pocią-

ga za sobą odmienny mechanizm sorpcji. W przypadku jonów złota 

najczęściej stosowanymi sorbentami są: krzemionka związana chemicznie 

z różnego rodzaju grupami, sorbenty polimerowe, materiały biologiczne 

oraz sorbenty bazujące na węglu [9, 13]. 

2.3. Zastosowanie złota 

Złoto jest pierwiastkiem, który posiada wiele cennych właściwości 

pozwalających na wykorzystanie go w różnorodnych dziedzinach. Bierność 

chemiczna, unikalna barwa, właściwości katalityczne, duża kowalność 

i plastyczność, odporność na czynniki atmosferyczne oraz inne wartoś-

ciowe cechy pozwalają na stosowanie złota w jubilerstwie, elektronice, 

medycynie oraz wielu innych dziedzinach. 
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2.3.1. Jubilerstwo 

Najpopularniejsze zastosowanie złota to jubilerstwo. Niespotykana 

wśród innych metali barwa, odporność na matowienie oraz łatwość w for-

mowaniu spowodowały, że jest to metal, z którego od wieków wytwarza 

się ozdoby i biżuterię. Czyste złoto wykazuje zbyt dużą miękkość, dlatego 

zazwyczaj używa się stopów z innymi pierwiastkami, głównie z grupy 

miedziowców (Ag i Cu). W zależności od ilości dodawanego srebra i mie-

dzi, zmianie ulega barwa złota. Do wyrobów jubilerskich używa się także 

stopów złota zawierających nikiel lub pallad, pełniących funkcję 

dekoloryzatora. Tego typu mieszanka znana jest jako złoto białe i została 

wynaleziona na początku XX wieku [1].  

2.3.2. Medycyna 

Złoto ma bardzo szerokie zastosowanie w medycynie. Używane jest 

głównie w postaci koloidalnej do leczenia reumatoidalnego zapalenia 

stawów (RZS). Dokładny mechanizm działania nie został jeszcze poznany, 

ale dowiedziono, że złoto odwraca, zahamowuje i zapobiega chorobie, 

która w dużej mierze może uszkadzać wszelkie tkanki łączne. Niestety, nie 

może ono być stosowane u wszystkich pacjentów, ponieważ może powo-

dować zatrucia. Związki złota używane do leczenia RZS mogą wywoływać 

bardzo wiele skutków ubocznych, do których należą: białkomocz, zmiany 

błony śluzowej jamy ustnej czy zmiany hematologiczne. Pojawienie się 

tych objawów u znacznej liczby pacjentów powoduje, że zdania co do 

słuszności stosowania tego typu terapii są podzielone [14, 15]. 

Odporność na korozję i matowienie oraz możliwość łatwej obróbki 

spowodowały, że złoto nabrało dużego znaczenia w stomatologii. Jego 

zużycie w tej dziedzinie wynosi około 70 ton rocznie. Aby mogło ono być 

zastosowane w celach protetycznych, musi spełniać odpowiednie wymogi, 

nie tylko mechaniczne, ale też medyczne, w tym brak toksyczności. Znane 

są jednak przypadki, gdzie jego stopy z innymi metalami wywołują alergie 

na skutek dyfuzji do otaczających tkanek [16]. 

Stosowanie chryzoterapii, czyli leczenia złotem i jego związkami, 

w medycynie i stomatologii wzbudza dziś wiele wątpliwości. Coraz częś-

ciej mówi się o niedostrzeganej wcześniej toksyczności związków złota, 

nazywa się je nawet "kontrowersyjnymi alergenami". Dowiedziono, że 

mogą one powodować owrzodzenie i zapalenie jelit, uszkodzenie nerek, 

rogówki oka, dermatozy, obwodowe zapalenie nerwów. Stwierdzono także, 

że związki złota mogą powodować uczulenia kiedy zostaną zjonizowane 

w odpowiednim stopniu. Badania na zwierzętach wykazały, że związki 

Au(I) mogą mieć niszczący wpływ na mitochondria komórkowe [14]. 
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Złoto może być także używane w preparatach stosowanych zewnętrznie, 

np. w kremach. W połączeniu z odpowiednimi substancjami, takimi jak 

zioła, złoto ma działanie antybakteryjne, nawilżające, zatrzymujące proces 

starzenia i powstawania zmarszczek. Nie stwierdzono szkodliwego działa-

nia tego typu substancji [14, 17]. 

2.3.3. Bioluminescencja 

Bioluminescencja jest to zjawisko emisji światła przez organizmy żywe. 

W procesie tym pomóc mogą nanocząstki złota, które wprowadzone 

między innymi do liści drzew stanowiłyby energooszczędne i ekologiczne 

źródło światła. Głębsze zbadanie tego zjawiska pozwoli na stworzenie 

świecących w ciemności drzew, które mogłyby zastąpić używane dziś 

latarnie, a do tego nie potrzebowałyby zewnętrznego źródła zasilania. 

Dotychczas dowiedziono, że bioluminescencja jest wynikiem reakcji 

enzymatycznej polegającej na łączeniu się lucyferyny z tlenem atmos-

ferycznym w obecności lucyferazy. Kolor emitowanego promieniowania 

zależy od rodzaju otaczających lucyferynę aminokwasów; dla przykładu, 

po wprowadzeniu nanocząstek do chloroplastu światło ma barwę czerwoną. 

Intensywność emisji zależy od wielkości konglomeratów złota, które 

tworzą się samoistnie – im będą większe, tym wyższa będzie intensywność 

świecenia [18]. 

2.3.4. Kataliza 

Złoto posiadające nieznaczną reaktywność chemiczną, odporne na 
działanie wielu czynników, przez długi czas uważano także za nieaktywne 
katalitycznie. W 1973 r. odkryto, że jest to nieprawdą i dowiedziono, że 
bardzo małe cząstki złota mogą w skuteczny sposób katalizować reakcję 
uwodornienia olefin. Kilka lat później stwierdzono, że nanocząstki złota są 
także aktywne w utlenianiu CO przy niskiej temperaturze. Bez wątpienia 
było to bardzo ważne odkrycie, gdyż reakcja otrzymywania gazu synte-
zowego jest jedną z najważniejszych pod względem przemysłowym. 
Cząstki złota o wielkości kilku nanometrów okazały się dobrym katali-
zatorem w wielu reakcjach, do których, oprócz tych wcześniej wymie-
nionych, można zaliczyć: epoksydowanie alkenów, utlenianie alkoholi, 
uwodornienie nienasyconych aldehydów i ketonów oraz wiele innych. 
Z punktu widzenia rozwijającej się z niesłychaną szybkością techniki 
ważną reakcją katalizowaną przez nanoczątki złota jest reakcja litu 
z tlenem z powietrza. Może mieć ona zastosowanie w akumulatorach 
litowo-powietrznych, które charakteryzują się dużo lepszymi właściwo-
ściami niż szeroko dziś stosowane baterie litowo-jonowe. Mogą one 
przechowywać do 3 razy więcej energii, co umożliwiłoby nawet użycie ich 
w pojazdach elektrycznych [19]. 
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3. Cel pracy  

Głównym celem pracy była synteza i modyfikacja uporządkowanych 

mezoporowatych materiałów krzemionkowych typu SBA-15 tak, aby były 

one selektywnymi sorbentami w stosunku do jonów Au(III). Wyznaczono 

także dokładną charakterystykę adsorpcyjną uzyskanych materiałów, obej-

mującą m. in. optymalizację parametrów wzbogacania, takich jak pH 

równowagowe roztworu, czas ustalenia się równowagi adsorpcyjnej oraz 

selektywność otrzymanych materiałów w stosunku do jonów złota w obec-

ności jonów konkurencyjnych. Dodatkowo wyznaczono także początkowe 

przebiegi izoterm adsorpcyjnych oraz zbadano możliwość desorpcji wzbo-

gacanych jonów, w celu ponownego zastosowania otrzymanego materiału.  

4. Materiały i metody  

4.1. Metodyka oznaczeń złota 

Do określenia stężenia złota w roztworach użyto spektrometru absorpcji 

atomowej z atomizacją elektrotermiczną SpectraAA 880 firmy Varian 

z korekcją tła z wykorzystaniem efektu Zeemana. Jako źródło promienio-

wania zastosowano lampę złotą z katodą wnękową. Parametry pracy 

spektrometru absorpcji atomowej przedstawiono w Tab. 1. Oznaczenia 

wykonano metodą krzywej kalibracyjnej stosując wzorce przygotowane 

w 5% kwasie chlorowodorowym. Dodatkowo użyto 0,04% roztwór palladu 

w 5% kwasie azotowym(V) jako modyfikator chemiczny matrycy w celu 

wyeliminowania interferencji. Stosowano program czasowo-temperaturowy 

przedstawiony w Tab. 2.  

Tab. 1. Parametry pracy spektrometru absorpcji atomowej 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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Tab. 2. Parametry programu czasowo-temperaturowego oznaczania złota techniką atomowej 

spektrometrii absorpcyjnej z atomizacją elektrotermiczną (GF AAS) 

 

Źródło: Opracowanie własne 

5. Czynności eksperymentalne 

5.1. Synteza modyfikowanych materiałów SBA-15 

Materiały zastosowane do adsorpcji jonów złota zsyntezowano na 

drodze metody zol-żel w połączeniu z procesem odwzorowania. Proces ten 

polegał na rozpuszczeniu 3 g kopolimeru blokowego Pluronic123 w 60 mL 

2 M HCl i 11 mL wody. Roztwór ten był mieszany przez 24 h 

w temperaturze 40 °C, a następnie wkroplono tetraetoksysilan (TEOS) oraz 

monomer funkcyjny tiocyjanatopropylotrietoksysilan (TCTES) posiada-

jący w swojej budowie grupę rodankową (-SCN). Uzyskaną mieszaninę 

mieszano przez kolejne 24 h w temperaturze 40°C. W kolejnym etapie 

usunięto Pluronic123 ze struktury materiału poprzez trzykrotną ekstrakcję 

99,8% etanolem w temperaturze 78°C. Otrzymany sorbent przemyto wodą 

dejonizowaną, przefiltrowano i wysuszono w temperaturze 100°C. Materiał 

oznaczono jako TCTES/S1.  

5.2. Optymalizacja procesu adsorpcji 

Wyznaczenie najlepszych warunków adsorpcji jonów Au(III) 

z wykorzystaniem modyfikowanych materiałów SBA-15 przeprowadzono 

w warunkach statycznych. Określono parametry fizykochemiczne, w któ-

rych uzyskano maksymalną adsorpcję jonów Au(III) z roztworów wod-

nych. Warunki te zoptymalizowano poprzez badanie wpływu pH równo-

wagowego roztworu na adsorpcję jonów Au(III) na modyfikowanych 

materiałach SBA-15, kinetyki adsorpcji tych jonów, wpływu obecności 

jonów konkurencyjnych w układzie adsorpcyjnym oraz określenia stopnia 
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desorpcji złota z powierzchni TCTES/S1 przy zastosowaniu różnych 

środków desorbujących. Wyznaczono również przebieg izotermy adsorpcji 

jonów złota w celu określenia wpływu modyfikacji SBA-15 na zdolności 

adsorpcyjne tych jonów.  

Proces adsorpcji prowadzono w temperaturze 25 ± 0,5°C, stosując 20 

godzinne mieszanie mechaniczne. Wartości pH roztworów stosowanych do 

adsorpcji ustalano poprzez dodatek wodnych roztworów wodorotlenku 

sodu oraz kwasu chlorowodorowego.  

Zdolność adsorpcyjną badanego układu określono na podstawie 

zaadsorbowanej ilości jonów Au(III) na jednostkę masy adsorbentu. 

Wartość tę obliczano stosując następujące równanie:  

 

𝐴 =
 𝐶0−𝐶𝑟 ∙𝑉

𝑚
       (1) 

 

gdzie: A – zaadsorbowana ilość jonów Au(III) [mg/g]; C0 – stężenie 

początkowe jonów Au(III) [mg/L]; Cr – stężenie jonów Au(III) w stanie 

równowagi [mg/L]; V – objętość roztworu jonów Au(III) [L]; m – masa 

modyfikowanego SBA-15 w układzie adsorpcyjnym [g]. 

6. Wyniki 

Wykres 1. obrazuje wpływ pH równowagowego roztworu na adsorpcję 
jonów złota na modyfikowanych mezoporowatych materiałach typu SBA-
15. Na przedstawionym wykresie można zaobserwować, że najwyższa 
adsorpcja zachodzi przy pH w zakresie od 2 do 6 jednostek. Poniżej pH 
równowagowego o wartości 2 adsorpcja zaczyna nieznacznie spadać, 
największy spadek adsorpcji ma miejsce przy pH=0,5 jednostki, adsorpcja 
wynosi w tym przypadku ok. 70% wartości maksymalnej. Nieznacznie 
zmniejszona adsorpcja dla kwaśnych roztworów może wynikać z wytwo-
rzenia w tych warunkach niezdysocjowanych cząsteczek HAuCl4. Prawdo-
podobna jest także blokada dodatnio naładowanej powierzchni mody fi-
kowanego materiału SBA-15 przez ujemnie naładowane jony chlorkowe, 
które uniemożliwiają oddziaływanie jonom kompleksowym złota z po-
wierzchnią sorbentu. Za optymalne pH początkowe roztworu uznano 
wartość równą 2 jednostki. 

Na Wykresie 2. zaprezentowano kinetykę adsorpcji jonów Au(III) na 
modyfikowanych materiałach typu SBA-15, w celu wyznaczenia opty-
malnego czasu potrzebnego do ustalenia się równowagi adsorpcyjnej 
pomiędzy sorbentem i roztworem jonów złota. Zauważyć można, że w bar-
dzo krótkim czasie zaadsorbowanych zostaje około 50% jonów złota 
obecnych w roztworze, poczym proces adsorpcji zaczyna zachodzić wol-
niej. Całkowita równowaga adsorpcyjna zostaje osiągnięta po około 
20 godzinach.  
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Wykres 1. Wpływ pH równowagowego roztworu na adsorpcję jonów Au(III) na 

modyfikowanych materiałach typu SBA-15; m= 50 mg, V=50 mL,  

TCTES/S1 C=80 mg/L, t=20 godz [opracowanie własne] 

Wykres 3. przedstawia początkowy przebieg izoterm adsorpcji jonów 
Au(III) na modyfikowanych mezoporowatych materiałach krzemion-
kowych typu SBA-15. Z uzyskanej zależności można wywnioskować, że 
pojemność adsorpcyjna badanego sorbentu zależy od rodzaju grup 
funkcyjnych obecnych w zastosowanym monomerze funkcyjnym. Modyfi-
kacja SBA-15 za pomocą monomeru zawierającego grupy Rodankowe  
(-SCN), pozwala na uzyskanie pojemności adsorpcyjnej o maksymalnej 
wartości 60 mg/g. 

 
Wykres 2. Kinetyka adsorpcji jonów Au(III) na TCTES/S1; m=50 mg, V=50 mL, CAu=80 mg/L, 

pH=2 [opracowanie własne]  
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Wykres 3. Przebieg izotermy adsorpcji jonów Au(III) na TCTES/S1; m=50 mg, V=50mL, t=20 

godz, T=25 °C±0,5, pH=2 [opracowanie własne] 

Próbki rzeczywiste, w których oznaczana jest zawartość jonów złota 

w głównym stopniu roztwarzane są za pomocą wody królewskiej (miesza-

niny kwasu chlorowodorowego oraz azotowego(V) w stosunku 3:1). Z tego 

powodu w roztworze poreakcyjnym znajdują się znaczne ilości jonów 

chlorkowych oraz azotanowych(V), które mogą mieć wpływ na zdolność 

adsorpcyjną modyfikowanych materiałów typu SBA-15 w stosunku do 

jonów Au(III). W związku z tym zbadano wpływ jonów chlorkowych 

(w zakresie stężeń 0,0005-2 mol/L) oraz azotanowych(V) (w zakresie 

stężeń 0,0005-0,9 mol/L) na adsorpcję jonów złota na TCTES/S1. Wykres 

4 przedstawia wpływ azotanów(V) na adsorpcję jonów złota na modyfiko-

wanym materiale typu SBA-15. Zaobserwować można, że azotany(V) 

niezależnie od stężenia nie powodują spadku adsorpcji. Wykres 5. obrazuje 

wpływ obecności jonów chlorkowych w roztworze na adsorpcję Au(III) na 

badanym materiale. 

 
Wykres 4. Wpływ azotanów(V) na adsorpcję Au(III) na TCTES/S1; CAu=50 mg/L, m=50 mg, 

V=50 mL , pH=2, t =20 godz [opracowanie własne] 
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Wykres 5. Wpływ chlorków na adsorpcję Au(III) na TCTES/S1; CAu=50 mg/L, m=50 mg, V=50 

mL , pH=2, t =20 godz [opracowanie własne] 

Z przedstawionej zależności wywnioskować można, że nawet tak 

niewielkie stężenie jonów chlorkowych jak 0,0005 mol/L powoduje spadek 

adsorpcji o około 50%, podczas gdy stężenia w zakresie 0,001 do 2 mol/L 

powodują spadek adsorpcji o ponad 80 % w stosunku do układu bez 

interferenta. Prawdopodobnie jest to spowodowane blokowaniem miejsc 

aktywnych na powierzchni modyfikowanych SBA-15 przez ujemnie 

naładowane jony chlorkowe, które uniemożliwiają oddziaływanie jonom 

kompleksowym złota z powierzchnią sorbentu. 
Podczas ekstrakcji do fazy stałej niezwykle dużą zaletą stosowanego 

sorbentu jest możliwość jego ponownego zastosowania. W tym celu 

zbadano możliwość desorpcji złota z powierzchni modyfikowanych 

materiałów typu SBA-15 przy pomocy trzech rodzajów mediów desor-

bujących o różnych stężeniach. Zastosowano kwas chlorowodorowy 

o stężeniach 1-9,5 mol/L, kwas azotowy(V) o stężeniach 1,5-14,5 mol/L 

i tiomocznik o stężeniach 0,2-1 mol/L.  

 
Wykres 6. Desorpcja złota z TCTES/S1 za pomocą kwasu chlorowodorowego; m=1 mg, V=1 

mL, A=38,7 mg/g, t=1 godz [opracowanie własne] 
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Wykres 6 przedstawia desorpcję złota z badanego materiału za pomocą 

kwasu chlorowodorowego. Zastosowanie tego środka desorbującego poz-

woliło na odzysk złota jedynie w 20%, przy zastosowaniu najwyższego 

stężenia kwasu, był to najmniej efektywny eluent.  

 
Wykres 7. Desorpcja złota z TCTES/S1 za pomocą kwasu azotowego(V); m=1 mg, V=1 mL, 

A=38,7 mg/g, t=1 godz [opracowanie własne] 

Kwas azotowy(V) wykazał się nieco większą siłą desorpcyjną co 

przedstawione jest na Wykresie 7. HNO3 umożliwił desorpcję złota na 

poziomie 50%, wciąż była o jednak wartość uniemożliwiająca ponowne 

zastosowanie badanego sorbentu.  

Na Wykresie 8 przedstawiono desorpcję platyny za pomocą tiomo-

cznika. W porównaniu ze stosowanymi kwasem azotowym(V) oraz kwa-

sem solnym tiomocznik okazał się najlepszym środkiem desorbującym, 

ponieważ w całym badanym zakresie stężeń powodował desorpcję złota na 

poziomie 90%. Na Wykresie 9. przedstawiono także kinetykę desorpcji 

złota z TCTES/S1, zauważyć można że ustala się ona stosunkowo szybko 

po około 10 minutach. 

 
Wykres 8. Desorpcja złota z TCTES/S1 za pomocą tiomocznika; m=1 mg, V=1 mL, A=38,7 

mg/g, t=1 godz [opracowanie własne] 
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Wykres 9. Kinetyka desorpcji Au z TCTES/S1; m=1 mg, V=1 mL, A=38,7 mg/g,  

[opracowanie własne] 

7. Wnioski 

Na podstawie przeprowadzonych badań adsorpcji jonów złota(III) na 

modyfikowanych materiałach typu SBA-15 można wywnioskować, że 

adsorpcja w niewielkim stopniu zależy od pH roztworu i zmniejsza się 

jedynie w zakresie jego niskich wartości. Optymalne pH początkowe 

roztworu dla badanego sorbentu wynosi 2. Pojemność adsorpcyjna sor-

bentu w stosunku do jonów złota(III) po przeprowadzonych modyfi-

kacjach wynosi 60 mg/g. Równowaga adsorpcyjna jonów złota na 

materiale TCTES/S1 ustala się po 20 godz. Desorpcja złota z modyfi-

kowanych SBA-15 zależy zarówno od rodzaju, jak i stężenia czynnika 

desorbującego. Największą desorpcję umożliwia zastosowanie tiomocz-

nika. Kinetyka desorpcji platyny z modyfikowanych materiałów SBA-15 

jest szybka i zostaje osiągnięta już po 10 minutach. Obecność jonów 

azotanowych(V) w układzie adsorpcyjnym, w badanym zakresie stężeń, nie 

powoduje spadku adsorpcji jonów Au(III), podczas gdy jony chlorkowe 

powodują znacznie większy spadek adsorpcji i przed etapem wzbogacania 

powinny zostać usunięte z układu. Zbadane parametry adsorpcji jonów 

złota(III) na modyfikowanych materiałach typu SBA-15 stwarzają 

obiecujące warunki ich zastosowania w oznaczaniu złota w próbkach 

geologicznych i środowiskowych z wykorzystaniem etapu wzbogacania. 
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Adsorpcja jonów złota(III) na modyfikowanym materiale SBA-15  

Streszczenie  

Złoto jest pierwiastkiem posiadającym bardzo szeroki zakres zastosowań w przemyśle, chemii, 

biologii, medycynie oraz działalności ekonomicznej. Jego niewielką ilość można odnaleźć 

w glebach, wodach, a czasem nawet w atmosferze. Wiąże się to z oznaczaniem śladowych ilości 

złota w próbkach środowiskowych i geologicznych. Często nie jest to łatwym zadaniem, ponie-

waż mała ilość analitu i obecność interferujących składników matrycy sprawia, że niezbędnym 

zabiegiem staje się wzbogacenie i separacja złota od pozostałej części próbki. Najczęściej wyko-

rzystywaną do tego celu metodą jest ekstrakcja do fazy stałej, która charakteryzuje się wysokim 

współczynnikiem wzbogacenia, niskim zużyciem rozpuszczalników organicznych, szybką 

separacją faz, a także zdolnością łączenia się z wieloma technikami detekcji. W SPE ważny jest 

fakt, że do separacji zastosować możemy szereg różnego rodzaju sorbentów, których odpowiedni 

dobór zapewnia selektywne wzbogacenie. W przypadku jonów złota najczęściej stosowanymi 

sorbentami są materiały krzemionkowe, sorbenty polimerowe, materiały biologiczne oraz 

sorbenty bazujące na węglu. 

W pracy przedstawiono procedurę syntezy materiałów typu SBA-15 modyfikowanych mono-

merami funkcyjnymi zawierającymi grupy rodankowe (-SCN). Wyznaczono optymalne para-

metry adsorpcji jonów złota na otrzymanych materiałach. Oceniono możliwość zastosowania 

uzyskanych materiałów do wzbogacania jonów Au(III) z próbek środowiskowych.  

Słowa kluczowe: złoto, GF AAS, wzbogacanie, ekstrakcja do fazy stałej 

Adsorption of gold ions on modified SBA-15 

Abstract  

Gold is an element having a very wide range of applications in industry, chemistry, biology, 

medicine and economy. A small amount of this element can be found in soil, water and 

atmosphere. Determination of gold in environmental samples is difficult, because the quantity of 

Au is low and other elements are in excess. The enrichment and separation of gold from the 

matrix of the samples is necessary. The most commonly used preconcentration method is solid 

phase extraction, which is characterized by a high rate of enrichment, low consumption of organic 

solvents, fast phase separation and the ability to connect with different detection techniques. In 

SPE a lot of different kinds of sorbents can be used to enrichment and separate, choice of a 

suitable material provides high selectivity. In the case of gold ions the most commonly used 

sorbents are silica materials, polymeric absorbents, biological materials and carbon-based 

sorbents. 

In this work, procedure for the synthesis of SBA-15 modified -SCN groups has been presented. 

The basic parameters affecting the adsorption capacity of Au(III) ions on modified mesoporous 

silica were studied in details. The aim of this study was the evaluation of functionalized SBA-15 

application for separation and enrichment of Au(III) from environmental samples.  

Keywords: gold, GF AAS, enrichment, solid phase extraction 
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Analiza procesu krystalizacji  

stopów amorficznych Fe-B-Si-Zr 

1. Wstęp 

W przeciwieństwie do stopów o budowie krystalicznej stopy amorficzne 

charakteryzują się brakiem uporządkowania dalekiego zasięgu. Budowa 

amorficzna utrudnia zbadanie ich struktury atomowej z wykorzystaniem 

technik konwencjonalnych obejmujących dyfrakcję rentgenowską, spektro-

skopię czy obserwacje mikroskopowe (wykorzystując mikroskopię świetl-

ną czy elektronową). W związku z brakiem precyzyjnego określenia struk-

tury tych materiałów w praktyce stosuje się modele do jej opisu. Do najpo-

pularniejszych zalicza się model Bernala opisujący strukturę amorficzną za 

pomocą gęsto upakowanych sztywnych kul oraz model Gaskella 

odwołujący się do występowania uporządkowania bliskiego zasięgu w sto-

pach amorficznych [1]. 

Stopy amorficzne, należące do grupy materiałów metastabilnych, dążą 

do uzyskania stabilnej struktury krystalicznej. Wraz ze zmianą ich struktury 

zmieniają się również ich własności mikro- i makroskopowe. Najczęściej 

proces krystalizacji w tych stopach zachodzi na skutek aktywacji cieplnej, 

jednak prowadzone badania nad stopami amorficznymi wykazują, że 

aktywowany może być on również za pomocą dużych pól magnetycznych 

[2]. Zasadne więc jest określenie stabilności termicznej stopów amorficz-

nych, która będzie decydowała o ich możliwościach aplikacyjnych. Bada-

nia takie prowadzone są dla różnych typów stopów amorficznych, do 

których zaliczyć można konwencjonalne szkła metaliczne (MG – Metallic 

Glasses), objętościowe szkła metaliczne, nazywane stopami Inoue’go 

(BMG – Bulk Metallic Glasses), a także objętościowe stopy amorficzne 
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o wysokiej entropii (HE-BMG – High Entropy Bulk Metallic Glasses) [1, 

3]. Wraz z krystalizacją stopów amorficznych zmieniają się ich własności 

magnetyczne, korozyjne, przewodnictwo cieplne, a także własności 

mechaniczne takie jak odporność na działanie okresowych naprężeń czy 

wytrzymałość na rozciąganie [1, 4]. 

Wyznaczenie podstawowych parametrów charakteryzujących stabilność 

termiczną stopów amorficznych (temperaturę zeszklenia 𝑇𝑔 , temperaturę 

początku procesu krystalizacji 𝑇𝑜𝑛𝑠𝑒𝑡 , entalpię swobodną Gibbsa oraz 

barierę energetyczną procesu zarodkowania) dla stopów amorficznych 

o różnym składzie chemicznym pozwala również przewidywać wpływ 

pierwiastków na ich zdolność do zeszklenia [5].  

Z uwagi na niską temperaturę krystalizacji stopy amorficzne znalazły 

zastosowanie zwłaszcza w tych obszarach, w których nie są narażone na 

działanie wysokiej temperatury. W związku z tym stosowane są do budowy 

sprzętu sportowego, skalpeli, precyzyjnych elementów mechanicznych, 

sensorów o wysokiej odporności korozyjnej, a w związku z własnościami 

magnetycznymi stopów żelaza oraz kobaltu do konstrukcji rdzeni 

transformatorów [1, 6]. 

2. Cel pracy oraz metodyka badawcza 

W związku z metastabilną strukturą stopów amorficznych zasadne jest 

określenie kinetyki oraz termodynamiki procesu krystalizacji. Analiza 

kinetyki krystalizacji oraz wyznaczenie bariery energetycznej procesu 

zarodkowania dla szkieł metalicznych Fe75B15Si10 oraz (Fe0,75B0,15Si0,10)97Zr3 

było podstawowym celem prowadzonych badań. Dodatkowo określono 

wpływ cyrkonu na przebieg krystalizacji. W tym celu posłużono się 

dwiema metodami badawczymi: skaningową kalorymetrią różnicową 

(differential scanning calorimetry, DSC) oraz różnicową analizą termiczną 

(differential thermal analysis, DTA). Zaproponowane metody polegają na 

pomiarze różnicy temperatur między próbką wzorcową lub materiałem 

odniesienia a badanym materiałem. W przypadku zastosowania metody 

DSC możliwe jest określenie charakterystycznych temperatur oraz wartości 

kalorycznych zachodzących procesów (topnienia, krystalizacji). Różnicowa 

analiza termiczna służy jedynie do określenia charakterystycznych tempe-

ratur i wykorzystana została do pomiaru temperatury topnienia oraz 

temperatury likwidus i solidus dla obu badanych stopów [7]. Energię 

aktywacji procesu zarodkowania i wzrostu fazy krystalicznej wyznaczono 

korzystając z metody Kissingera oraz Ozawy. Stosując cztery modele apro-

ksymacji wartości entalpii swobodnej (Hoffmana, Thompsona i Spaepena 

(model TS), Lada et al. oraz Turnbulla) przedstawiono wpływ temperatury 
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na jej wartość oraz obliczono wartość bariery energetycznej procesu 

zarodkowania dla stopu Fe75B15Si10 oraz (Fe0,75B0,15Si0,10)97Zr3. 

3. Materiał do badań 

Stopy amorficzne Fe75B15Si10 oraz (Fe0,75B0,15Si0,10)97Zr3 wytworzono 

dwuetapowo przy użyciu metody melt spinning. Pierwszy etap obejmował 

wytworzenie stopu wstępnego poprzez stopienie pierwiastków w piecu 

indukcyjnym w atmosferze ochronnej argonu. Drugi etap polegał na 

odlaniu badanych szkieł metalicznych na powierzchnię wirującego, 

miedzianego bębna. W procesie tym otrzymano materiał do badań 

w postaci taśmy o grubości 0,1 mm oraz szerokości 9 mm przy zastoso-

waniu prędkości liniowej bębna wynoszącej 30 m/s. 

Amorficzną strukturę badanych stopów zweryfikowano za pomocą 

badań rentgenowskich oraz obserwacji mikroskopowych. Badanie 

rentgenowskie przeprowadzono przy użyciu dyfraktometru wyposażonego 

w lampę o anodzie kobaltowej (λCoKα – 1.74178 Ǻ). Rejestracji linii 

dyfrakcyjnych dokonano metodą „step-scaningu” w zakresie kątowym 2θ 

od 30° do 75°. 

Rentgenowskie badania dyfrakcyjne stopu Fe75B15Si10 oraz 

(Fe0,75B0,15Si0,10)97Zr3 w stanie po odlaniu wykazują, że analizowane 

materiały posiadają strukturę amorficzną. Przedstawione na rysunku 

1 dyfraktogramy dla poszczególnych stopów charakteryzują się szerokim 

rozmyciem (amorphous halo) charakterystycznym dla materiałów 

amorficznych. Dodatkowo zakres kątowy, w którym występuje poszerzenie 

linii dyfrakcyjnych (45-60
o
) jest typowy dla stopów żelaza o budowie 

amorficznej [8]. 

Dodatkowo wykonane badania przy użyciu mikroskopu optycznego 

potwierdzają amorficzną budowę stopu Fe75B15Si10 oraz (Fe0,75B0,15Si0,10)97Zr3 

(Rysunek 2). 

4. Kinetyka krystalizacji 

Krystalizacja stopów amorficznych przebiega poprzez zarodkowanie 
oraz wzrost fazy krystalicznej. W związku z dużą tendencją do zarod-
kowania oraz powolnym wzrostem granic ziaren powstająca faza 
krystaliczna jest bardzo drobna. Niekiedy podczas krystalizacji stopów 
amorficznych możliwe jest uzyskanie struktury nanokrystalicznej, stąd 
liczne zastosowania stopów amorficznych jako prekursorów do otrzymy-
wania stopów nanokrystalicznych [9, 10].  
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Rysunek 1. Dyfraktogramy rentgenowskie badanych szkieł metalicznych [opracowanie własne] 

a) b)  

Rysunek 2. Morfologia powierzchni szkieł metalicznych w postaci taśmy: a) Fe75B15Si10,  

b) (Fe0,75B0,15Si0,10)97Zr3 [opracowanie własne] 

W celu określenia kinetyki krystalizacji prowadzona jest analiza ter-
miczna stopów amorficznych najczęściej z wykorzystaniem skaningowej 
kalorymetrii różnicowej oraz różnicowej analizy termicznej. W przypadku 
zastosowania skaningowej kalorymetrii różnicowej analiza procesu 
krystalizacji prowadzona może być dla dwóch przypadków [11]: 

 ciągłe nagrzewanie materiału z określoną szybkością 𝐵 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, 
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 wygrzewanie próbki w określonej temperaturze 𝑇 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 przez 
czas 𝑡. 

Na rysunku 3. i 4. przedstawiono krzywe DSC dla stopu Fe75B15Si10 
oraz (Fe0,75B0,15Si0,10)97Zr3 uzyskane w wyniku ciągłego nagrzewania 
materiału. Można zauważyć, że wraz ze zwiększaniem się szybkości grza-
nia temperatura krystalizacji zwiększa się dla obu badanych materiałów.  

 

Rysunek 3. Krzywe DSC dla stopu Fe75B15Si10 [opracowanie własne] 

 

Rysunek 4. Krzywe DSC dla stopu (Fe0,75B0,15Si0,10)97Zr3 [opracowanie własne] 

Wartości 𝑇𝑔 , 𝑇𝑜𝑛𝑠𝑒𝑡 , 𝑇𝑝  oraz entalpii krystalizacji przy szybkości grzania 

𝐵 = 25 𝐾/𝑚𝑖𝑛. Zebrano w tabeli 1. Dla stopu bazowego (bez dodatku 

cyrkonu) niemożliwe było określenie temperatury 𝑇𝑔  . Można zauważyć, że 

dodatek cyrkonu powoduje podwyższenie temperatur charakterystycznych 

dla procesu krystalizacji. Stop (Fe0,75B0,15Si0,10)97Zr3 charakteryzuje się 

również dużą wartością parametru ∆𝑇. Parametr ten określa tzw. obszar 
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przechłodzonej cieczy [12]. Im większa jego wartość, tym lepsza zdolność 

danego stopu do zeszklenia. Dla porównania dla stopu Fe79B16Si5 [13] 

wynosi on 45K, a dla stopu z dodatkiem niobu Fe72B20Si4Nb4 43K [14]. 

Zbliżoną wartość ∆𝑇= 60K otrzymano dla stopu o znacznym udziale 

krzemu: Fe77,5Si13,5B9 [15]. 

Tabela 1. Charakterystyczne temperatury oraz entalpia krystalizacji dla badanych stopów 

[opracowanie własne] 

Korzystając z równania Kissingera (1) możliwe jest wyznaczenie energii 

aktywacji z nachylenia krzywej na wykresie ln(𝐵/𝑇2) od 1/𝑇. Odczytana 

wartość równa jest −𝐸/𝑅.  

W pracy obliczono energię aktywacji procesu zarodkowania (𝐸𝑛 ) oraz 

energię aktywacji procesu wzrostu fazy krystalicznej (𝐸𝑔) na podstawie od-

czytanych z krzywych DSC temperatur odpowiednio początku procesu kry-

stalizacji (𝑇𝑜𝑛𝑠𝑒𝑡 ) i pików odpowiadających procesowi krystalizacji (𝑇𝑝 ) [16]. 

 

ln  
𝐵

𝑇2 = −
𝐸

𝑅𝑇
+ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡      (1) 

 

Podobnie jak w przypadku metody Kissingera w celu wyznaczenia 

energii aktywacji poszczególnych procesów związanych z krystalizacją 

stopu posłużono się równaniem Ozawy (2). Wyznaczając nachylenie 

krzywej na wykresie 𝑙𝑛𝐵 od 1/𝑇 obliczono energie aktywacji. Wyniki 

zebrano w tabeli 2. Otrzymane wartości są nieznacznie wyższe od wartości 

energii aktywacji otrzymanych w metodzie Kissingera. Podobne 

rozbieżności otrzymali autorzy prac [16, 17].  

 

ln 𝐵 = −
𝐸

𝑅𝑇
+ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡      (2) 

Tabela 2. Wartość energii zarodkowania oraz wzrostu kryształów obliczona na podstawie 

modelu Kissingera oraz Ozawy [opracowanie własne] 

 

 



 

 

Analiza procesu krystalizacji stopów amorficznych Fe-B-Si-Zr 

 

29 

  

Rysunek 5. Wykres Kissingera a) oraz Ozawy b) dla stopu Fe75B15Si10 [opracowanie własne] 

  

Rysunek 6. Wykres Kissingera a) oraz Ozawy b) dla stopu (Fe0,75B0,15Si0,10)97Zr3 

[opracowanie własne] 

 

Rysunki 5. i 6. przedstawiają wykresy Kissingera oraz Ozawy dla stopu 

Fe75B15Si10 i (Fe0,75B0,15Si0,10)97Zr3. Analizując otrzymane wyniki można 

zauważyć, że dla obu stopów energia aktywacji procesu zarodkowania jest 

wyższa od energii aktywacji wzrostu kryształów dwóch faz.  

Różnice energii aktywacji wzrostu kryształu pomiędzy pierwszą i drugą 

fazą (dla 𝑇𝑝1 oraz 𝑇𝑝2) świadczą o tym, że formowanie się pierwszej fazy 

krystalicznej w stopie zachodzi łatwiej od wzrostu fazy drugiej. Związane 

jest to ściśle ze zmianą składu chemicznego stopu podczas procesu 

krystalizacji.  

Na podstawie krzywych DSC możliwe jest także określenie przyrostu 

fazy skrystalizowanej jako funkcji temperatury według równania (3).  
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α =  
  

𝑑𝐻𝑐
𝑑𝑇

 𝑑𝑇
𝑇

𝑇0

  
𝑑𝐻𝑐
𝑑𝑇

 𝑑𝑇
𝑇∞
𝑇0

=  
𝐴0

𝐴∞
 ,      (3) 

 

gdzie: 𝑇0 odpowiada temperaturze początku krystalizacji, 𝑇∞  oznacza 

temperaturę końca procesu krystalizacji. 
𝑑𝐻𝑐

𝑑𝑇
 jest to ciepło właściwe 

mierzone przy stałym ciśnieniu. Dodatkowo 𝐴0 i 𝐴∞  oznaczają pola pod 

krzywą DSC [16]. 

 

Otrzymane wykresy frakcji skrystalizowanej w zależności od tempe-

ratury dla stopu Fe75B15Si10 oraz (Fe0,75B0,15Si0,10)97Zr3 przedstawiono na 

rysunku 7. i 8. Jak można zauważyć dla obu badanych materiałów proces 

krystalizacji drugiej fazy rozpoczyna się dopiero po zakończeniu krysta-

lizacji fazy pierwszej. W związku z tym faktem krzywa przyjmuje kształt 

podwójnej sigmoidy (funkcji S-kształtnej), gdzie koniec procesu krysta-

lizacji fazy I staje się równocześnie początkiem krystalizacji fazy II.  
 

 

Rysunek 7. Udział frakcji skrystalizowanej w funkcji temperatury  

dla stopu Fe75B15Si10 [opracowanie własne] 

Na rysunku 9. przedstawiono krzywe DTA wraz z zaznaczonymi 

temperaturami likwidus oraz solidus. Kiedy skład stopu jest zbliżony do 

eutektycznego, różnica pomiędzy nimi jest niewielka (ok 10-20K różnicy), 

a na wykresie widoczny jest jeden pik. Występowanie kilku pików 

w obszarze topnienia oraz relatywnie duża różnica miedzy 𝑇𝑠𝑜𝑙  a 𝑇𝑙  (86K 

dla stopu Fe75B15Si10 i 80K dla (Fe0,75B0,15Si0,10)97Zr3) potwierdzają dużą 

zdolność badanych stopów do zeszklenia [12]. 
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Rysunek 8. Udział frakcji skrystalizowanej w funkcji temperatury dla stopu Fe0,75B0,15Si0,10)97Zr3 

[opracowanie własne] 

 

Rysunek 9. Krzywe DTA dla badanych stopów [opracowanie własne] 

5. Termodynamika procesu krystalizacji 

Entalpia swobodna Gibbsa, ΔG, jest jednym z kluczowych parametrów 

opisujących proces zarodkowania. Wielkość ta odgrywa kluczową rolę 

w przewidywaniu zdolności do zeszklenia szkieł metalicznych [5]. Analiza 

termiczna pozwala na wyznaczenie różnicy entalpii swobodnej Gibbsa ∆𝐺 

pomiędzy cieczą i fazą krystaliczną. Jak przedstawiono w opracowaniu 
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[18] duża zdolność stopu do zeszklenia związana jest z małą wartością ∆𝐺, 

wynikającą z dużej entropii fuzji oraz niskiej entalpii fuzji.  

Wpływ temperatury na wartość ΔG (zwłaszcza w zakresie cieczy 

przechłodzonej) może zostać wyznaczony, jeżeli znany jest wpływ tempe-

ratury na ciepło właściwe cieczy oraz fazy krystalicznej. Wpływ ten 

z uwagi na metastabilną strukturę regionu przechłodzonego jest trudny do 

określenia za pomocą danych eksperymentalnych. W związku z tym 

najczęściej stosuje się aproksymację wpływu temperatury na entalpię 

swobodną Gibbsa [5]. 

Różnica w entalpii swobodnej Gibbsa pomiędzy cieczą oraz fazą 

krystaliczną wyraża się jako : 

 

∆𝐺 =  ∆𝐻 − 𝑇∆𝑆,        (4) 

 

gdzie: 

 

∆𝐻 =  ∆𝐻𝑚 −  ∆𝐶𝑝
𝑇𝑚

𝑇
𝑑𝑇       (5) 

 

∆𝑆 =  ∆𝑆𝑚 −  ∆𝐶𝑝
𝑇𝑚

𝑇

𝑑𝑇

𝑇
      (6) 

 

∆𝐶𝑝 = 𝐶𝑝
𝑙 − 𝐶𝑝

𝑥        (7) 

 

𝑇𝑚  – temperatura topnienia, 

∆𝑆𝑚  – entropia fuzji, 

∆𝐻𝑚  – entalpia fuzji, 

𝐶𝑝
𝑙  – ciepło właściwe cieczy, 

𝐶𝑝
𝑥  – ciepło właściwe fazy krystalicznej. 

 

Znając eksperymentalne wartości ciepła właściwego dla cieczy i fazy 

krystalicznej możliwe jest obliczenie wartości ∆𝐺 korzystając z równań (4) 

– (7). W przypadku braku tych danych stosuje się aproksymację ∆𝐶𝑝 : 

 

∆𝐶𝑝 = 𝐴𝑇 + 𝐵,       (8) 

 

gdzie A i B to współczynniki równania liniowego. 

 

Ostatecznie otrzymuje się równanie: 

 

∆𝐺 =  
∆𝐻𝑚 ∆𝑇

𝑇𝑚
−

1

2
𝐴 ∆𝑇 2 + 𝐵  

𝑇𝑙𝑛𝑇𝑚

𝑇
− ∆𝑇 ,    (9) 
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gdzie: 

 

∆𝑇 =  𝑇𝑚 − 𝑇      (10) 

 

Zakładając, że ∆𝐶𝑝  jest wartością stałą dla małego przechłodzenia 

równanie (9) można zapisać również jako: 

 

∆𝐺 =  
∆𝐻𝑚 ∆𝑇

𝑇𝑚
+ ∆𝐶𝑝  

𝑇𝑙𝑛𝑇𝑚

𝑇
− ∆𝑇     (11) 

 

W celu wyznaczenia zależności między entalpią swobodną Gibbsa 

a temperaturą dla stopu Fe75B15Si10 oraz (Fe0,75B0,15Si0,10)97Zr3 zastosowano 

cztery modele aproksymacji wartości entalpii swobodnej Gibbsa zapro-

ponowane przez Hoffmana, Thompsona i Spaepena (model TS), Lada et al. 

oraz Turnbulla. 

Hoffman zaproponował przybliżenie najlepiej aproksymujące wartość 

∆𝐺 dla 𝑇𝑎 , w którym ∆𝐻 =0. Jeżeli 𝑇𝑎  << 𝑇𝑚 , zależność opisująca entalpię 

swobodną Gibbsa może zostać zapisana jako [19]: 

 

∆𝐺 =  
∆𝐻𝑚 ∆𝑇𝑇

𝑇𝑚
2       (12) 

 

W celu uproszczenia równania (9) Thompson and Spaepen dokonali 

aproksymacji [5]: 

 

ln  
𝑇𝑚

𝑇
 ≅

2∆𝑇

𝑇𝑚 +𝑇
      (13) 

 

Ostatecznie uzyskując równanie pozwalające określić przybliżoną 

wartość ∆𝐺 w określonej temperaturze: 

 

∆𝐺 =
∆𝐻𝑚 ∆𝑇

𝑇𝑚
 

2𝑇

𝑇𝑚 +𝑇
       (14) 

 

Bardziej restrykcyjnej aproksymacji dokonał Lad [19]: 

 

ln  
𝑇𝑚

𝑇
 ≅ 2  

∆𝑇

𝑇𝑚 +𝑇
+

1

3

∆𝑇

(𝑇𝑚 +𝑇)3      (15) 

 

Otrzymując ostatecznie zależność na wartość ∆𝐺 opisaną równaniem: 

 

∆𝐺 =
2∆𝐻𝑚 ∆𝑇𝑇

𝑇𝑚 (𝑇𝑚 +𝑇)
  1 +

∆𝑇2

3 𝑇𝑚 +𝑇 2     (16) 
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Wartość ∆𝐻𝑚  𝑇𝑠𝑜𝑙  oraz 𝑇𝑚  dla badanych stopów wyznaczono z krzy-

wych DTA (Rysunek 9.). Korzystając z powyższych modeli aproksymacji 

entalpii swobodnej Gibbsa przedstawiono krzywe ∆𝐺(𝑇) dla 𝑇𝑔 ≤ 𝑇 ≤ 𝑇𝑙  

(Rysunek 10. oraz 11.) 
 

 

Rysunek 10. Zależność entalpii swobodnej Gibbsa od temperatury w zakresie Tg-Tl dla stopu 

Fe75B15Si10 [opracowanie własne] 

 

 

Rysunek 10. Zależność entalpii swobodnej Gibbsa od temperatury w zakresie Tg-Tl dla stopu 

(Fe0,75B0,15Si0,10)97Zr3 [opracowanie własne] 
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Na podstawie uzyskanych krzywych wyznaczono wartość bariery 

energetycznej zarodkowania dla temperatury 𝑇 = 𝑇𝑠𝑜𝑙 . W obliczeniach 

założono model krystalizacji homogenicznej, w której entalpia swobodna 

dla pojedynczego zarodka może zostać przedstawiono jako [18]: 

 

∆𝐺𝑠𝑛 =
4

3
𝜋𝑟3∆𝐺 + 4𝜋𝑟2𝛾𝑆𝐿  ,    (17) 

 

gdzie: 

r – promień zarodka sferycznego, 

∆𝐺 – różnica entalpii swobodnej Gibbsa fazy krystalicznej i cieczy, 

𝛾𝑆𝐿  – energia międzyfazowa ciało stałe – ciecz. 
  
Wartość energii międzyfazowej powinna być jak najwyższa, wtedy 

powstawanie i wzrost kryształów przebiega najwolniej. Związane jest to 

ściśle z powiązaniem jej z entropią fuzji. Bazując na teorii Spaepena 

i Turnbulla jednoatomowej warstwy wartość energii międzyfazowej wynosi 

od 0,7 do 0,8 wartości entalpii fuzji na warstwę atomu (Liu X. , 2014): 
 

𝛾𝑆𝐿 = 0,7~0,8 ∗ Δ𝑓      (18) 

Barierę energetyczną procesu zarodkowania wyznaczono na podstawie 

zależności (20). 
 

∆𝐺 ∗ = 16𝜋
𝛾3

𝑆𝐿

3∆𝐺2      (20) 
 

Przyjmując homogeniczny model zarodkowania można zauważyć, że 

bariera energetyczna zarodkowania zmniejsza się wraz z przechłodzeniem. 

Jeśli wartość tej bariery będzie mniejsza od wartości dostarczanej energii 

do stopu rozpocznie się samorzutny proces krystalizacji w całej objętości 

materiału [21]. Dla Tsol wartość bariery energetycznej procesu zarod-

kowania (Fe0,75B0,15Si0,10)97Zr3 jest prawie dwukrotnie większa niż dla stopu 

bazowego Fe75B15Si10, co świadczy o dużej zdolności do zeszklenia stopu 

zawierającego w strukturze cyrkon (tabela 3. i 4.). 

Tabela 3. Wartość bariery energetycznej zarodkowania dla stopu Fe75B15Si10  

[opracowanie własne]  
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Tabela 4. Wartość bariery energetycznej zarodkowania dla stopu (Fe0,75B0,15Si0,10)97Zr3 

[opracowanie własne] 

 

6. Wnioski 

Stopy amorficzne na bazie żelaza zaliczane są do materiałów magne-

tycznie miękkich, stosowanych z powodzeniem w elektrotechnice do budo-

wy rdzeni transformatorów [6]. W powyższej pracy wykazano, że stopy Fe-

B-Si z dodatkiem cyrkonu charakteryzują się dużą zdolnością do zesz-

klenia. Dodatek cyrkonu powoduje zwiększenie wartości energii aktywacji 

aż o 66 kJ/mol w porównaniu do stopu bazowego, dla którego energia 

aktywacji procesu zarodkowania obliczona wg metody Kissingera wynosi 

En = 419 kJ/mol. O wysokiej zdolności do zeszklenia stopu (Fe0,75B0,15Si0,10)97Zr3 

świadczy także dwukrotnie większa wartość bariery aktywacji procesu 

zarodkowania, która interpretowana może być jako ilość energii, którą 

należy dostarczyć, aby w ciekłym stopie powstał zarodek (klaster) o śred-

nicy krytycznej. Im wyższa wartość bariery energetycznej, tym lepsza 

zdolność danego materiału do zeszklenia. Dodatkowo analiza krzywych 

DSC pozwala stwierdzić, że w obu przypadkach proces krystalizacji 

zachodzi dwuetapowo, przy czym każdy etap krystalizacji charakteryzuje 

się wyższą energią aktywacji wzrostu fazy krystalicznej dla stopu 

(Fe0,75B0,15Si0,10)97Zr3 (odpowiednio 392 kJ/mol i 398 kJ/mol dla stopu 

Fe75B15Si10 oraz 434 kJ/mol i 411 kJ/mol dla stopu z dodatkiem cyrkonu).  
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Analiza procesu krystalizacji stopów amorficznych Fe-B-Si-Zr 

Streszczenie  

Szkła metaliczne zaliczane są materiałów amorficznych, które charakteryzują się metastabilną 

strukturę, która dąży do osiągnięcia stanu równowagi. Stan ten osiągany jest w wyniku 

krystalizacji termicznej. Proces ten najczęściej aktywowany jest cieplnie, dlatego zasadne jest 

dokonanie analizy procesu krystalizacji szkieł metalicznych. W pracy wykorzystując skaningową 

kalorymetrię różnicową oraz różnicową analizę termiczną określono wpływ cyrkonu na zmiany 

energii aktywacji oraz bariery energetycznej procesu zarodkowania w stopach Fe-B-Si-Zr. 

Bazując na metodzie Kissingera oraz Ozawy wykazano, że dodatek cyrkonu podwyższa zdolność 

do zeszklenia stopów amorficznych na bazie żelaza. Stwierdzono także, że dodatek cyrkonu 

zwiększa wartość energii aktywacji o 66 kJ/mol w porównaniu do stopu Fe75B15Si10. Dodatkowo 

obliczono, że stop (Fe0,75B0,15Si0,10)97Zr3 charakteryzuje się dwukrotnie większą wartością bariery 

energetycznej zarodkowania od stopu bazowego. 

Słowa kluczowe: stopy amorficzne, energia aktywacji, bariera energetyczna, entalpia swobodna 

Gibbsa. 

Analysis of crystallization process of Fe-B-Si-Zr amorphous alloys 

Abstract  

Metallic glasses included to the group of amorphous alloys have metastable structure which are 

tending to reach equilibrium. This state is achieved by a transformation of the amorphous state to 

the crystalline structure. This process usually is activated by heat treatment, so it is reasonable to 

analyze the crystallization process. In this work the influence of zirconium on the activation 

energy and the energy barrier to nucleation process in Fe-B-Si-Zr alloys were discussed by using 

differential scanning calorimetry and differential thermal analysis. Based on the Kissinger and 

Ozawa methods authors stated that the addition of zirconium improved the glass forming ability 

of tested materials. The addition of zirconium increased the value of the activation energy of 66 

kJ/mol in comparison with Fe75B15Si10 alloy. Additionally, the (Fe0,75B0,15Si0,10)97Zr3 alloy had 

a twice higher value of the energy barrier of nucleation in comparison with the base alloy.  

Keywords: amorphous alloys, energy activation, energy barrier, Gibbs free energy 
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Badania mechanizmów fotokatalitycznej 

degradacji wybranych sulfonamidów 

1. Wstęp 

1.1. Wprowadzenie 

Leki przeciwbakteryjne są obecnie stosowane na szeroką skalę nie tylko 

do zwalczania infekcji, ale także do celów pozamedycznych – głównie 

w hodowli drobiu, trzody chlewnej i ryb. Szacuje się, że roczna produkcja 

antybiotyków na świecie wynosi 100-200 tys. ton [1]. Wśród leków 

przeciwbakteryjnych powszechnie używane są pochodne kwasu 4-

aminobenzenosulfonowego, czyli sulfonamidy (SNs). Wykorzystuje się je 

przede wszystkim w weterynarii. W 2014 roku w Danii SNs znalazły się na 

trzecim miejscu pod względem sprzedanej ilości leków przeciwbakte-

ryjnych wykorzystanych w hodowli zwierząt [2]. Intensywne stosowanie 

SNs sprawia, iż przedostają się do wód powierzchniowych i gleby, co 

sprzyja powstawaniu lekooporności. [2, 3]. Do skutecznych sposobów 

usuwania tych leków ze środowiska wodnego należą procesy zaawan-

sowanego utleniania (AOPs – advanced oxidation processes), do których 

m.in. należy fotokataliza [4].  

Istotą procesu fotokatalitycznego jest zdolność przekształcania przez 

niektóre substancje, energii fotonu na energię chemiczną. Związki 
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posiadające taką właściwość określa się mianem fotokatalizatorów [5]. 

Zasadniczo fotokatalizę możemy podzielić na homogeniczną i hetero-

geniczną w zależności od tego czy zachodzi w jednej fazie, czy też na 

granicy faz [6, 7]. Fotokataliza heterogeniczna prowadzona jest głównie 

przy udziale materiałów półprzewodnikowych, z których najczęściej 

wykorzystywany jest tlenek tytanu(IV) ze względu na jego względnie 

wysoką aktywność fotokatalityczną, niski koszt i stabilność w środowisku 

wodnym [8, 9]. Cały proces fotokatalizy heterogenicznej można podzielić 

na pięć niezależnych etapów:  

 dyfuzję składników na powierzchnię fotokatalizatora,  

 adsorpcję składników roztworu na powierzchni katalizatora,  

 absorpcję kwantu promieniowania przez cząstkę fotokatalizatora 

i wybicie elektronu z pasma walencyjnego do pasma przewodnictwa 

– wytworzenie pary: wzbudzony elektron (e
-*
) – dziura elektronowa (h

+
)  

 

𝑇𝑖𝑂2 + 𝑣 → 𝑇𝑖𝑂2 + + 𝑇𝑖𝑂2(𝑒−∗)     (1) 

 

 reakcję zaadsorbowanych substratów z parą e
-*

, h
+
, 

 

𝑇𝑖𝑂2 𝑒−∗ + 𝑂2 → 𝑇𝑖𝑂2 + 𝑂2
⦁−     (2) 

 

𝑇𝑖𝑂2 + + 𝐻2𝑂 → 𝑇𝑖𝑂2 + 𝐻𝑂⦁ + 𝐻+     (3) 

 

𝑇𝑖𝑂2 + + 𝑅 → 𝑇𝑖𝑂2 + 𝑅⦁+      (4) 

 

 desorpcję produktów z powierzchni katalizatora, gdzie R oznacza 

związki organiczne.  

Związki organiczne obecne w roztworze reagują głównie z rodnikami 

hydroksylowymi (równanie 5 i 6) 

 

𝑅 + 𝐻𝑂⦁ → 𝑅(𝐻𝑂)⦁       (5) 

 

𝑅(𝐻𝑂)⦁ → 𝑅1 + 𝑅2
⦁ → 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑗𝑒 𝑛𝑖𝑒𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑐𝑧𝑛𝑒   (6) 

 

i anionorodnikami ponadtlenkowymi wytworzonymi w procesie fotoka-

talitycznym. Istnieje także możliwość reakcji substancji organicznej zaad-

sorbowanej na powierzchni katalizatora z h+ (równanie 4) [8, 10, 11]. 

Kinetykę fotokatalizy prowadzonej przy udziale półprzewodnika opisuje 

teoria katalizy heterogenicznej Langmuira-Hinshelwooda, w myśl której 

szybkość procesu zależy głównie od zdolności adsorpcji substratu na 

powierzchni katalizatora. Przy niskich stężeniach substratu w stosunku do 
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katalizatora reakcja zachodzi zgodnie z kinetyką pseudo-pierwszego rzędu 

zgodnie z równaniem: 

 

𝑟 =
𝑑𝐶

𝑑𝑡
= 𝑘𝐶        (7) 

 

gdzie: r – szybkość reakcji, C – stężenie substratu po czasie t, k – stała 

szybkości reakcji [9, 12]. 

Proces fotokatalityczny może być prowadzony także w obecności 

katalizatora rozpuszczalnego w wodzie (kataliza homogeniczna) np. FeCl3. 

Największą aktywność fotokatalityczną wykazuje w tym wypadku jon 

Fe(OH)
2+

, który powstaje w wyniku hydrolizy soli żelaza(III): 

 

𝐹𝑒3+ + 2𝐻2𝑂 ↔ 𝐹𝑒(𝑂𝐻)2+ + 𝐻3𝑂
+

    (8) 

 

Kation Fe(OH)
2+

 absorbując kwant promieniowania redukuje się do 

jonu żelaza(II) z jednoczesnym wytworzeniem rodnika hydroksylowego 

[13,14]: 

𝐹𝑒(𝑂𝐻)2+ + 𝑣 → 𝐹𝑒2+ + 𝐻𝑂⦁     (9) 

 

Procesy fotokatalityczne z udziałem soli żelaza(III) również zachodzą 

zgodnie z kinetyką pseudo-pierwszorzędową (równanie 7). W trakcie 

reakcji nieodwracalnie redukuje się kation hydroksożelaza(III), dlatego 

kinetyka procesu może ulec zmianie. Z tej przyczyny jon Fe(OH)
2+ 

formalnie jest fotosensybilizatorem, jednak ogólnie przyjętą zasadą jest 

określanie go mianem fotokatalizatora, a proces przebiegający z udziałem 

jego i światła – fotokatalizą [9]. Reakcja fotochemiczna z udziałem jonu 

Fe(OH)
2+

 przebiega w wąskim zakresie pH ok. 3-4 i w nieobecności związków 

kompleksujących kationy Fe
3+

. Nastręcza to pewne trudności technologiczne 

w wykorzystaniu przemysłowym tego rodzaju fotokatalizy [6, 15].  

W ostatnich latach procesy fotokatalizy heterogenicznej z udziałem 

TiO2 są optymalizowane, ze względu na niską wydajność kwantową 

degradacji, aktywację katalizatora przy długości fali mniejszej niż 400 nm, 

czyli w zakresie UV i niską efektywność w układach zawierających duże 

ilości zanieczyszczeń. Chcąc poprawić aktywność fotokatalityczną TiO2 

stosuje się domieszki różnych niemetali i jonów metali (m.in. żelaza, 

chromu, lantanu), które mają na celu poprawienie właściwości sorpcyjnych 

powierzchni TiO2, bądź przesunięcie aktywności w kierunku długości fali 

światła widzialnego [15-17]. 

Efektywne zwiększenie aktywności TiO2 obserwuje się po dodaniu soli 

żelaza(III). Kinetyka i mechanizm działania układu TiO2/FeCl3 nie są 

jednoznacznie ustalone. W wyniku reakcji fotochemicznej tworzą się wolne 
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rodniki hydroksylowe (równanie 3 i 9). Możliwe jest także utworzenie 

wiązania koordynacyjnego pomiędzy atomem tlenu kryształu TiO2, 

atomem żelaza i wolną parą elektronową substratu ulegającego degradacji, 

co umożliwiałoby bezpośrednie przeniesienie elektronu z substratu do h
+
. 

Ponadto jony Fe
3+

 mogą tworzyć z substratem fotoaktywne związki, a także 

reagować ze wzbudzonym elektronem, bądź dziurą elektronową, 

zapobiegając w ten sposób ich rekombinacji (równanie 10,11) [18]. 

 

𝐹𝑒3+ + 𝑒−∗ → 𝐹𝑒2+      (10) 

 

𝐹𝑒3+ + + → 𝐹𝑒4+      (11) 

 

Wg Adamek i wsp. tworzenie wiązań koordynacyjnych pomiędzy 

cząsteczkami SNs a powierzchnią fotokatalizatora w obecności soli Fe
3+

 

jest ściśle powiązane z ich polaryzacją i wzajemnym, przestrzennym 

ułożeniem atomów w cząsteczkach sulfonamidów [18]. 

 

Rysunek 1. Możliwe interakcje SNs z TiO2/FeCl3: a) konfiguracja przestrzenna dla sulfatiazolu 

(STZ) b) konfiguracja przestrzenna dla sulfadiazyny (SDZ); Cząsteczki wody pominięto [18] 

Niemniej jednak autorom ww. pracy nie udało się przedstawić 

jednoznacznego mechanizmu fotokatalitycznej degradacji SNs obserwo-

wanej w przypadku procesów szczególnie efektywnych. 

2. Cel pracy 

W literaturze opisano metodę, która pozwala na selektywną i wysoce 

efektywną eliminację sulfisoksazolu (Sfix) ze strumienia odpadów 

pohodowlanych. Sfix należy do leków z grup najczęściej wykorzysta-
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wanych w hodowli zwierząt. Autorzy zastosowali w tym celu proces 

fotokatalityczny, a jego wysoką skuteczność powiązali ze specyficzną 

budową przestrzenną Sfix [18]. 

Celem naszej pracy była weryfikacja tej teorii w oparciu o prze-

prowadzone badania fotokatalitycznej degradacji. W badaniach wykorzys-

tano SNs wybrane pod kątem posiadania cech budowy lub właściwości 

chemicznych zbliżonych do Sfix. 

3. Materiały i metody 

3.1. Stosowane odczynniki 

Charakterystykę SNs wykorzystywanych w badaniach przedstawiono 

w tabeli 1.  

Z wymienionych w tabeli 1 SNs przygotowywano roztwory w wodzie 

redestylowanej o stężeniu 0,1 mmol/l. Następnie pH tych roztworów 

korygowano do wartości 7,00,5 za pomocą roztworu NaOH. Przed 

eksperymentem roztwory przechowywano nie dłużej niż przez 1 tydzień 

w butelkach szklanych z ciemnego szkła. W przechowywanych roztworach 

nie zaobserwowano zmian stężeń SNs. 

Poza tym w badaniach wykorzystywano: 

 Stały TiO2 (Aeroxide
®
 TiO2-P25, Evonik-Degussa GmbH, Niemcy) 

i FeCl3 (czysty do analizy, POCH Gliwice, Polska) – fotokatalizatory,  

 HCOOH i CH3CN (czyste do HPLC, POCH Gliwice, Polska)  

– składniki fazy ruchomej. 

3.2. Przebieg procesu fotokatalitycznego  

Równe objętości (po 100 ml) badanych roztworów SNs umieszczono 
w szklanych krystalizatorach o poj. 500 ml, następnie dodawano do nich po 
50 mg stałego TiO2 i/lub po 1 ml świeżo przygotowanego roztworu FeCl3 
o stężeniu 0,1 mol/l. pH roztworów kontrolowano za pomocą Multimetru 
HD22569.2 (Delta OHM) z elektrodą kombinowaną KP-30 i czujnikiem 
temperatury.  

Wszystkie wyżej opisane czynności wykonywano przy świetle ochron-nym 
(czerwonym). Następnie po 30 min mieszania w ciemności, tak przygotowane 
roztwory naświetlano z wykorzystaniem 4 lamp fluores-cencyjnych Actinic 
BL TL40 W/10 (Philips) o natężeniu w zakresie UVa wynoszącym 13,6 W/m

2
. 

Jednocześnie roztwory intensywnie mieszano za pomocą mieszadeł magne-
tycznych. Eksperyment prowadzono przy swobodnym dostępie powietrza. 
Wygląd stanowiska badawczego przedstawiono na ilustracji 1.  
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Tabela 1. Charakterystyka sulfonamidów wykorzystanych w badaniach 

Nazwa, 

nr CAS, producent, 

stopień czystości 

Skrót 

w 

tekście 

Wzór przestrzenny [19] pKa1 pKa2 

Sulfanilamid 

63-74-1 

Sigma-Aldrich 

>98,0% 

SAD 

 

2,46±0,

12 

10,35±0,

21 

Sulfisoksazol 

127-69-5 

Sigma-Aldrich 

≥99,0% 

Sfix 

 

1,69±0,

27 

5,00±0,0

0 

Sulfatiazol 

72-14-0 

Sigma-Aldrich 

≥99,0% 

STZ 

 

2,22±0,

27 

7,15±0,1

2 

Sulfachloro-

pirydazyna 

80-32-0 

Sigma-Aldrich 

99,7% 

SCP 

 

1,88 
5,70±0,2

0 

Sulfaklozyna 

23307-72-4 

Sigma-Aldrich 

99,8% 

SCL 

 

b.d. b.d. 

Sulfachinoksalina 

59-40-5 

Sigma-Aldrich 

98,8% 

SQ 

 

1,36 5,65 

b.d. – brak danych 
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Ilustracja 1. Stanowisko badawcze 

Z badanych roztworów przed naświetlaniem oraz po określonym czasie 

naświetlania pobierano niewielkie próbki, które odwirowywano (4000 

RPM przez 10 min) i poddawano analizie metodą UPLC.  

3.3. Metoda analityczna 

Stężenia SNs w badanych próbkach były oznaczane metodą UPLC 

(Acquity I Class UPLC, WATERS). Fazę ruchomą stanowiły: (A) H2O 

z 0,01% HCOOH, (B) CH3CN z 0,01% HCOOH. SAD oznaczano metoda 

izokratyczną (99,9% A, 0,1% B, przepływ 0,350 ml/min, kolumna BEH 

C18 1,7 µm 2,1 mm x 50 mm, detektor PDA przy długości fali () 272 nm. 

Pozostałe pięć SNs oznaczano metodą gradientu. Stosunek objętościowy 

A:B w funkcji czasu, wynosił odpowiednio: 0 min - 95:5, 6 min - 90:10, od 

6,5 do 7,5 min - 50:50, 8 min 95:5. Stosowano przepływ 0,350 ml/min, 

kolumnę BEH C18 1,7 µm 2,1 mm x 100 mm, detektor PDA przy długości 

fali () 272 nm. 

3.4. Opracowanie wyników 

Z uzyskanych rezultatów wyznaczano przebieg zależności: 

 
𝑆

𝑆0
= 𝑓(𝑡)        (12) 

 

gdzie S oznacza pole powierzchni pod pikiem określonego SN, So 

oznacza pole powierzchni pod pikiem określonego SN uzyskanego dla 
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roztworu wzorcowego (bez dodatku katalizatora i bez naświetlania), 

t oznacza czas, oraz równanie liniowe dla funkcji: 

 

𝑙𝑛
𝑆0

𝑆
= 𝑓(𝑡)       (13) 

 

Wyznaczano następnie współczynnik kierunkowy tego równania. 

Odpowiadał on liczbowo stałej szybkości reakcji pierwszego rzędu foto-

katalitycznej degradacji badanych SNs. 

4. Analiza wyników i dyskusja 

4.1. Reakcje prowadzone w obecności TiO2 

Wyniki uzyskane podczas fotokatalitycznej degradacji badanych SNs 

w obecności wyłącznie TiO2 (0,50 g/l) zebrano w tabeli 2.  

Jeszcze przed rozpoczęciem procesu fotokatalitycznego, po 30 min 

mieszania roztworów SNs z zawiesiną TiO2 w ciemności, obserwowano 

znaczne obniżenie stężenia SQ (tabela 2). Nie można jednak wiązać tego 

zjawiska wyłącznie z adsorpcją tego SN na powierzchni katalizatora. 

Istotnym problemem eksperymentalnym była jego niska rozpuszczalność 

w środowisku reakcji przy pH 7,0. Z tego powodu obserwowane na wstępie 

stężenie SQ wynoszące 0,068 mmol/l było w tych warunkach stężeniem 

jego nasyconego roztworu. Pozostałe badane SNs praktycznie nie ulegały 

adsorpcji na powierzchni TiO2 w warunkach reakcji. 

Tabela 2. Wyniki uzyskane podczas fotokatalitycznej degradacji SNs z udziałem TiO2 

 

Na wykresie 1 przedstawiono dynamikę degradacji poszczególnych 

badanych SNs w układzie z TiO2. 
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Wykres 1. Dynamika degradacji SNs w procesie fotokatalitycznym z TiO2 

Wykres 2 przedstawia wartości stałych szybkości reakcji fotokata-

litycznej degradacji badanych SNs z udziałem jako katalizatora TiO2. 

 

 

Wykres 2. Wartości stałych szybkości reakcji fotokatalitycznej z udziałem TiO2 
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Dynamika obniżania stężeń wszystkich badanych SNs podczas 

naświetlania była zbliżona i świadczyła o postępującej fotokatalitycznej 

degradacji tych leków. Najwolniej przebiegała reakcja dla Sfix i SCP. Dla 

pozostałych SNs reakcja przebiegała od ok. 1,5 do ok. 2 razy szybciej. 

W każdym z analizowanych przypadków, w całym zakresie czasu prowa-

dzenia obserwacji, wyznaczona na podstawie wyników funkcja ln So/S = 

f(t) spełniała wymóg liniowości z wysokim współczynnikiem dopasowania 

R
2
 (tabela 2). Oznacza to, że badane procesy przebiegają zgodnie 

z kinetyką I rzędu. 

4.2. Reakcje prowadzone w obecności FeCl3 

Wyniki uzyskane podczas procesu fotokatalitycznego z udziałem FeCl3 

(1,0 mmol/l) przedstawiono w tabeli 3. pH środowiska reakcji ustaliło się 

po dodaniu roztworu FeCl3 i wynosiło 3,00,1. Jest to optymalne pH 

procesów fotochemicznych inicjowanych w obecności soli Fe
3+

 [17, 18]. 

W przypadku SCP przed naświetlaniem stwierdzono całkowite obni-

żenie stężenia, co może wynikać z możliwości utworzenia się związku 

kompleksowego o wysokiej trwałości lub usuwalnego ze środowiska Re-

akcji podczas wirowania. Początkowe, ponad 13% obniżenie stężenia SQ 

miało prawdopodobnie podobne przyczyny jak te, opisane w pkt. 4.1. 

W przypadku pozostałych SNs przed naświetlaniem obserwowano 

obniżenie ich stężenia od ok. 4 do 9%. 
 

Tabela 3. Wyniki uzyskane podczas fotokatalitycznej degradacji SNs z udziałem FeCl3 

Sulfonami

d 

Obniżenie 

stężenia przed 

fotokatalizą (%) 

Wartość stałej 

szybkości 

fotokatalitycznej 

degradacji (1/min) 

Zakres 

prostoliniowości funkcji  

ln(So/S) = f(t) 

(min) 

R2 

SAD 8,86 0,1526 0 - 10 0,9903 

Sfix 8,92 0,1040 0 - 10 0,9947 

STZ 4,32 0,1022 0 - 10 0,9987 

SCP 100,00 0,0326 5 - 30 0,9498 

SCL 7,68 0,1513 0 - 10 1,0000 

SQ 13,34 0,2937 0 - 10 0,9999 
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Na wykresie 3 przedstawiono dynamikę degradacji badanych SNs 

z udziałem FeCl3. 

 

Wykres 3. Dynamika degradacji SNs w procesie fotokatalitycznym z FeCl3 

Charakterystycznym jest fakt, że potencjalny kompleks SCP z Fe
3+

 

ulega w trakcie procesu fotokatalitycznego szybkiemu rozkładowi (w ciągu 

pierwszych 5 min trwania reakcji). Dalej dynamika fotokatalitycznej 

degradacji SCP jest zbliżona do pozostałych SNs. Może to być związane 

z mechanizmem procesu fotochemicznego inicjowanego solami żelaza. 

W jego trakcie stężenie Fe
3+

 ulega obniżeniu na skutek redukcji [13, 14]. 

Odzwierciedleniem tego faktu jest również obserwowana we wszystkich 

przypadkach (z wyjątkiem SCP) po 10 minutach naświetlania zmiana 

kinetyki reakcji fotokatalitycznej. W badanych procesach zastosowano 10 

krotny nadmiar FeCl3 w stosunku do SNs, niemniej jednak wg informacji 

zawartych w literaturze połowa ilości Fe
3+

 ulega redukcji przy równo-

czesnej degradacji ok. 75% SNs [20].  

Wartości stałych szybkości reakcji fotokatalitycznej zachodzącej przy 

udziale FeCl3 przedstawia wykres 4. 

W przypadku reakcji z FeCl3 najszybciej zachodziła degradacja SQ, 

a najwolniej SCP. Istotne jest, że dla wszystkich SNs rozkład fotoka-

talityczny zachodził szybciej niż w przypadku reakcji z TiO2, jednak wzrost 

szybkości nie jest proporcjonalny. Na uwagę zasługuje znaczna różnica 

szybkości fotokatalitycznej degradacji SCP i SCL. W przypadku powstania 

kompleksu Fe
3+

 z SCP, można by się spodziewać znacznie szybszej 

fotodegradacji leku powodowanej wewnątrz-cząsteczkową reakcją redox. 

Obserwowane wyniki są odmienne od oczekiwanych. Oba wymienione 

SNs różni położenie atomu chloru w pierścieniu heterocyklicznym. Ma to 
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prawdopodobnie kluczowe znaczenie w różnicowaniu szybkości (i mecha-

nizmu) fotodegradacji tych związków. 

Dużo wyższa od pozostałych szybkość degradacji SQ może być efektem 

niższego, niż pozostałych stężenia tej substancji. Wpływ stężenia substratu na 

szybkość jego fotokatalitycznej degradacji został opisany w literaturze [8, 9]. 

 

Wykres 4. Wartości stałych szybkości reakcji fotokatalitycznej z udziałem FeCl3 

4.3. Reakcje prowadzone w układzie TiO2/FeCl3 

W tabeli 4 zestawiono wyniki otrzymane w trakcie fotokatalizy SNs 

z udziałem mieszaniny TiO2 (0,50 g/l) i FeCl3 (1,0 mmol/l). pH środowiska 

reakcji wynosiło 3,00,1. Jest to optymalne pH procesów fotochemicznych 

inicjowanych w obecności TiO2/FeCl3 [17, 18]. 

Tabela 4. Wyniki uzyskane podczas fotokatalitycznej degradacji SNs w układzie TiO2/FeCl3 

Sulfonamid 

Obniżenie 

stężenia przed 

fotokatalizą (%) 

Wartość stałej 

szybkości 

fotokatalitycznej 

degradacji (1/min) 

Zakres 

prostoliniowości funkcji 

ln(So/S) = f(t) 

(min) 

R2 

SAD 8,93 0,2510 0 - 5 0,9988 

Sfix 5,30 1,4827 0 - 2 0,9659 

STZ 1,60 0,2704 0 - 5 0,9997 

SCP 99,78 0,6275 1 - 5 0,9843 

SCL 7,39 0,1422 0 - 5 0,9994 

SQ 99,31 0,7677 1 - 5 0,9977 

 

Przed rozpoczęciem procesu fotokatalitycznego w obecności miesza-

niny TiO2 i FeCl3 zaobserwowano prawie całkowite obniżenie stężenia dla 

dwóch SNs: SCP i SQ. W przypadku SCP, analogicznie jak w reakcji 
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z FeCl3 spowodowane jest to prawdopodobnie tworzeniem się trwałego 

związku kompleksowego. Obniżenie stężenia SQ może mieć jednak bar-

dziej skomplikowane przyczyny, ponieważ w obecności samego FeCl3 nie 

występowało. Zatem istotne znaczenie ma tu obecność TiO2. Maksymalny 

stopień obniżenia stężenia pozostałych SNs był zbliżony w obecności 

samego FeCl3 i mieszaniny TiO2/FeCl3. 

Na wykresie 5 przedstawiono dynamikę degradacji badanych SNs 

w układzie TiO2/FeCl3. 

Podobnie jak w przypadku reakcji prowadzonych w obecności samego 

FeCl3 kinetyka (rząd reakcji) fotokatalitycznej degradacji SNs, z wyjatkiem 

SCP i SQ, ulegała zmianie w trakcie naświetlania. Przyczyny tego zjawiska 

opisano już w poprzednim paragrafie. Podobny przebieg ma również 

proces fotodegradacji SCP i SQ. Przypuszczalnie trwałe połączenia tych 

SNs z układem TiO2/FeCl3 pod wpływem naświetlania rozpadały się, 

uwalniając dany SN, który dalej ulegał degradacji. 

 

Wykres 5. Dynamika degradacji SNs w procesie fotokatalitycznym z FeCl3 

Wykres 6 przedstawia wartości stałych szybkości reakcji foto-

katalitycznej w układzie TiO2/FeCl3. 
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Wykres 6. Wartości stałych szybkości reakcji fotokatalitycznej w układzie TiO2/FeCl3 

W układzie TiO2/FeCl3 najszybciej przebiegała fotokatalityczna degra-

dacja Sfix. Szybkość reakcji wzrosła prawie 57-krotnie w stosunku do 

reakcji prowadzonej w obecności samego TiO2 i ponad 14-krotnie 

w stosunku do reakcji prowadzonej w obecności FeCl3. Dla SCP i SQ 

dodatek FeCl3 do TiO2 zwiększył wydajność degradacji ponad 20-krotnie 

w stosunku do reakcji z samym TiO2. Najwolniej w tym układzie przebie-

gała fotokatalityczna degradacja SCL. Dla wszystkich SNs szybkość 

degradacji w układzie TiO2/FeCl3 jest większa niż z samym TiO2.  

W przypadku badanych SNs nie stwierdzono korelacji pomiędzy 

obniżeniem stężenia przed rozpoczęciem naświetlania a szybkością ich 

fotodegradacji w obecności TiO2/FeCl3. Niemniej dynamika degradacji 

SCP i SQ po pierwszej minucie naświetlania i jej efekty obserwowane 

w piątej minucie były zbliżone do efektów zaobserwowanych dla Sfix. 

Stwierdzono natomiast istnienie dodatniej korelacji liniowej o wysokiej 

wartości (0,9775) pomiędzy wartością Ka2 a stałą szybkości fotoka-

talitycznej degradacji dla badanych SNs (z wyjątkiem SCL). Na wartość Ka 

SNs bezpośredni wpływ ma powinowactwo elektronowe podstawnika 

amidowego (-R) (rys 2). 

 
Rysunek 2. Wzór ogólny SNs, R – podstawnik amidowy 
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Decyduje on też o polaryzacji wiązania: azot amidowy – węgiel pier-
ścienia heterocyklicznego. Fakt ten potwierdza opisaną w literaturze 
hipotezę, że w mechanizmie fotokatalitycznej degradacji badanych SNs 
istotne znaczenie ma polaryzacja wspomnianego wiązania [18]. Niemniej 
istotna, dla efektywności reakcji prowadzonych w obecności mieszaniny 
TiO2/FeCl3 jest możliwość tworzenia trwałych połączeń pomiędzy 
degradowanym substratem a układem katalitycznym. 

5. Wnioski 
 Badane SNs ulegają fotokatalitycznej degradacji w obecności TiO2, 

a także w roztworze FeCl3 oraz w obecności mieszaniny TiO2/FeCl3; 

 Efektywność fotodegradacji jest największa w układzie TiO2/FeCl3; 

 SCP tworzy trwałe połączenia z FeCl3. Z układem TiO2/FeCl3 trwale 
wiąże się SCP i SQ. Warunkiem trwałości tych połączeń jest 
wysokie stężenie Fe

3+
; 

 Stwierdzono istnienie dodatniej korelacji liniowej pomiędzy 
wartością Ka2 a stałą szybkości fotokatalitycznej degradacji dla 
badanych SNs; 

 Potwierdzono opisaną w literaturze hipotezę, że w mechanizmie 
fotokatalitycznej degradacji badanych SNs istotne znaczenie ma 
polaryzacja wiązania azot amidowy – węgiel pierścienia heterocykli-
cznego; 

 Dla efektywności reakcji prowadzonych w obecności mieszaniny 
TiO2/FeCl3 istotna jest możliwość tworzenia trwałych połączeń 
pomiędzy degradowanym substratem a układem katalitycznym.  
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Badania mechanizmów fotokatalitycznej degradacji  
wybranych sulfonamidów 

Streszczenie  
Jednym z negatywnych skutków postępu cywilizacyjnego jest powszechne wykorzystanie leków 
przeciwbakteryjnych w celu poprawy efektywności hodowli zwierząt. Dotychczas nie wypra-
cowano skutecznych środków ograniczenia tego zjawiska.  
W literaturze została opisana metoda pozwalająca na selektywną i wysoce efektywną eliminację 
sulfisoksazolu (Sfix) ze strumienia odpadów pohodowlanych. Sfix należy do jednej z grup leków 
najczęściej wykorzystywanych w hodowli. Autorzy zastosowali w tym celu proces fotoka-
talityczny, a jego wysoką skuteczność powiązali ze specyficzną budową przestrzenną Sfix.  
Celem naszej pracy była weryfikacja tej teorii w oparciu o przeprowadzone badania fotoka-
talitycznej degradacji wybranych sulfonamidów (SNs) o cechach budowy zbliżonej do Sfix. 
Proces fotokatalityczny realizowano w obecności TiO2-P25, w roztworze FeCl3 oraz w obecności 
mieszaniny TiO2-P25/FeCl3.  
Dodatek FeCl3 w układzie z TiO2 pozwolił na ponad 55-krotne zwiększenie wydajności rozkładu 
Sfix i ponad 20-krotne w przypadku sulfachloropirydazyny (SCP) i sulfachinoksaliny (SQ).  
Potwierdzono opisaną w literaturze hipotezę, że w mechanizmie fotokatalitycznej degradacji 
badanych SNs istotne znaczenie ma polaryzacja wiązania azot amidowy – węgiel pierścienia 
heterocyklicznego. Mechanizm fotokatalitycznej degradacji SCP i SQ okazał się odmienny od 
opisywanego w literaturze. W obu przypadkach zaobserwowano tworzenie się trwałego związku 
kompleksowego SN z Fe3+, który umożliwiał łatwą eliminację leku ze środowiska reakcji. 
Podczas naświetlania kompleks rozpadał się, czemu towarzyszył rozkład SN i redukcja Fe3+. 
Słowa kluczowe: fotokataliza, fotokatalityczna degradacja, sulfonamidy 

The study of mechanisms of photocatalytic degradation  
of selected sulfonamides  

Abstract  
One of the negative effects of the progress of civilization is the widespread use of antimicrobial 
agents in order to improve the efficiency of animal husbandry. Effective measures to reduce this 
phenomenon have not yet been developed. 
The method that allows for selective and highly effective elimination of sulfisoxazole (Sfix) from 
the breeding waste stream has been described in the literature. Sfix belongs to one of the groups 
of drugs most commonly used in breeding. The authors applied this to a photocatalytic process, 
and its high efficiency they associated with a specific Sfix spatial structure. 
The aim of our study was to verify this theory based on studies of photocatalytic degradation of 
selected sulfonamides (SNs) with characteristics similar to the structure of Sfix. The 
photocatalytic process was carried out in the presence of TiO2-P25, in FeCl3 solution and in the 
presence of a mixture of TiO2-P25/FeCl3. 
The addition of FeCl3 in a combination with TiO2 allowed more than 55-fold increase in 
degradation efficiency of Sfix and more than 20-fold in the case of sulfachloropyridazine (SCP) 
and sulfaquinoxaline (SQ). 
Described in the literature hypothesis was confirmed – polarization bond between the nitrogen 
atom in amide group and the carbon atom in the heterocyclic ring is important in the mechanism 
of photocatalytic degradation of examined SNs. Mechanism of photocatalytic degradation of SCP 
and SQ was different from that described in the literature. In both cases the formation of a stable 
coordination complex of sulfonamide with Fe3+ had been observed. During irradiation the 
coordination complex decomposes, accompanied by the distribution of sulfonamide and 
reduction of Fe3+ . 
Keywords: photocatalysis, photocatalytic degradation, sulfonamides 
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Endogenne aminy z grupy tetrahydroizochinoliny 

w badaniach in silico  

1. Wstęp 

Depresja należy do grupy chorób afektywnych i jest najczęściej wystę-

pującym zjawiskiem psychopatologicznym. We współczesnym świecie 

uważana jest za jedną z ważniejszych chorób cywilizacyjnych [1]. Szacuje 

się, że roczna zachorowalność na tę chorobę wynosi około 121 mln osób. 

Depresją dotkniętych jest blisko 15% ludności, przy czym kobiety chorują 

dwukrotnie częściej niż mężczyźni. Choroba ta może wystąpić w każdym 

wieku – od dzieciństwa aż do późnej starości [2-4]. Uważa się, że obserwo-

wany w ostatnich latach wyraźny wzrost liczby osób cierpiących na zabu-

rzenia afektywne jest nie tylko związany ze zwiększoną zachorowalnością, 

ale może być też konsekwencją wydłużenia średniej długości życia oraz 

narażenia na czynniki stresowe i zmiany w trybie życia, które pogłębiają 

uczucie osamotnienia i braku poczucia bezpieczeństwa. Co więcej, depresja 

bywa nierozpoznawana i często jest niedostatecznie leczona [5-8].  Aż 10-

15% osób z ciężką depresją kliniczną i do 25% osób z zaburzeniem 

dwubiegunowym wykazuje okresowo zachowania samobójcze [9]. 

Etiologia depresji nie jest wciąż w pełni poznana. Wiadomo, iż zabu-

rzenia emocjonalne występujące w tej chorobie mają w dużej mierze 

podłoże neurohormonalne. Niemniej jednak, jedna z głównych teorii 

depresji zakłada niedobór monoaminergicznych przekaźników w mózgu, 

szczególnie noradrenaliny (NA) i serotoniny (5-HT). Ze względu na niską 

skuteczność leków przeciwdepresyjnych dostępnych na rynku oraz 

istnienie tzw. depresji lekoopornej istnieje konieczność poszukiwania no-

wych strategii leczniczych w depresji. Liczne eksperymenty behawioralne 

i neurochemiczne przeprowadzone w Zakładzie Neurochemii potwierdzają 

potencjalne działanie przeciwdepresyjne 1,2,3,4-tetrahy-droizochinoliny 

(TIQ) i jej metylowej pochodnej, 1MeTIQ w różnych zwierzęcych 

modelach depresji. 

Tetrahydroizochinoliny (TIQs) to duża grupa związków rozpoi-

szechnionych zarówno w świecie roślinnym jak i zwierzęcym [10-13]. Są 

to endogenne substancje o budowie podobnej 1-metylo-4-fenylo-1,2,3,6-
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tetrahydropirydyny (MPTP) i prostej strukturze chemicznej zbliżonej 

do dopaminy (DA) [14, 15]. Wielu autorów wykazało obecność różnych 

TIQs w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN) – w mózgu człowieka, 

naczelnych i gryzoni [11, 16].  

TIQs można podzielić na związki o budowie katecholowej 

i niekatecholowej. Przedstawicielem tych pierwszych jest np. 1-metylo-6,7-

dihydrokso-1,2,3,4-tetrahydroizochinolina (salsolinol) a drugich: 1,2,3,4-

tetrahydroizochinolina (TIQ) czy jej metylowa pochodna, 1-metylo-1,2,3,4-

tetrahydroizochinolina (1MeTIQ) oraz 1-benzylo-1,2,3,4-tetrahydro-

izochinolina (BnTIQ). Ze względu na właściwości TIQs dzieli się na 

związki o działaniu neuroprotekcyjnym (TIQ, 1MeTIQ) oraz neurotyk-

sycznym (BnTIQ, salsolinol). TIQs mogą być syntetyzowane enzyma-

tycznie lub powstają w wyniku reakcji Pictet-Spengler, czyli nieenzy-

matycznej reakcji kondensacji amin biogennych (np. fenyloetyloaminy 

i DA) z aldehydami lub α-ketokwasami (Rys. 1) [10, 13, 14, 17]. 

 

Rysunek 1. Reakcja Pictet-Spengler – przykład przebiegu nieenzymatycznej reakcji kondensacji 

fenyloetyloaminy (PEA) ze związkami karbonylowymi [10] 

Związki te mogą być także dostarczane do organizmu wraz z dietą, gdyż 

występują w różnych produktach spożywczych tj. ser żółty (5,2 ng/g), 

mleko (3,3 ng/g), banany (2,2 ng/g), gotowane jajka (1,8-2,2 ng/g), różne 

napoje alkoholowe (whisky, piwo, wino – 0,36-0,73 ng/g) [12, 18]. Dodat-

kowo, TIQs w większości z łatwością przenikają przez barierę krew-mózg 

[19], a główną drogą ich eliminacji z organizmu jest reakcja 4-hydro-

ksylacji zachodząca w wątrobie przy udziale izoenzymów cytochromu 

P450 należących do podrodziny CYP2D [20]. 

TIQ i 1MeTIQ to najprostsze w budowie aminy z rodziny niekute-

cholowych tetrahydroizochinolin (Rys. 2). Dotychczasowe badania dowo-

dzą, że w niskich stężeniach µM są one odwracalnymi inhibitorami mono-

aminooksydazy (MAO) [21, 22, 23]. Wykazano, że substancje te zacho-
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wują się podobnie względem izoenzymu MAO typu A (MAO A) jak 

i MAO typu B (MAO B) – blokują ich aktywność [23, 24]. Blokowanie 

aktywności MAO powoduje hamowanie szlaku oksydacji DA i w konsek-

wencji sprawia, że katecholamina ta jest w dużej mierze katabolizowana 

przy udziale enzymu katecholo-O-metylotransferazy (COMT) do 3-

metoksytyraminy (3-MT). Mówi się więc o przekierowaniu katabolizmu 

DA z drogi oksydacji na drogę O-metylacji [22-24]. Co więcej, nasilenie 

zależnej od COMT O-metylacji uznawane jest za mechanizm antyoksy-

dacyjny [25, 26]. Jako struktura chemiczna, TIQ i jej metylowa pochodna, 

1MeTIQ ma właściwości zmiatacza wolnych rodników, znacząco podnosi 

poziom zredukowanego glutationu w strukturach mózgowych (zwiększając 

tym samym zdolności antyoksydacyjne neuro-nów) i hamuje ekscyto-

toksyczność oraz apoptozę wywołaną przez glutaminian [23, 27, 28]. 

Łatwość przenikania przez barierę krew-mózg oraz właściwości 

neuroprotekcyjne TIQ i 1MeTIQ obserwowane w różnych modelach 

neurotoksyczności czy potencjalne działanie przeciwdepresyjne wykazane 

w różnych zwierzęcych modelach depresji wydają się być istotne z punktu 

widzenia klinicznego. Biorąc pod uwagę fakt, iż wiele związków będących 

w trakcie badań bądź już stosowanych w klinice jako leki przeciw-

depresyjne jest inhibitorami MAO np. moklobemid, selegilina [23, 29-31] 

uzasadnione wydaje się stwierdzenie, iż TIQ oraz 1MeTIQ bardzo dobrze 

rokuje jako potencjalny lek przeciwdepresyjny, także o korzystnym 

neuroprotekcyjnym profilu działania. Konieczne jest natomiast sprawdzenie 

ewentualnych działań niepożądanych tych związków.  

2. Cel pracy  

Celem pracy była predykcja właściwości endogennych amin z grupy 

tetrahydroizochinoliny: 1,2,3,4-tetrahydroizochinoliny (TIQ) i jej metylo-

wej pochodnej, 1-metylo-1,2,3,4-tetrahydroizochinoliny (1MeTIQ) – po-

tencjalnych leków przeciwdepresyjnych. w zakresie wchłaniania, dys-

trybucji, metabolizmu, eliminacji i toksyczności w organizmie człowieka.  

3. Metoda i narzędzie badawcze 

Do predykcji potencjalnych właściwości badanych substancji w zakresie 

wchłaniania, dystrybucji, metabolizmu, eliminacji (ADME) i toksyczności 

(T) w organizmie człowieka zastosowano podejście in silico – jedną 

z najnowocześniejszych i najszybciej rozwijających się technik używanych 

w poszukiwaniu nowych, skuteczniejszych i bezpieczniejszych (pozba-

wionych działań niepożądanych) leków. Wzory strukturalne 2D związków 

będących przedmiotem analizy (TIQ, 1MeTIQ) przygotowano w programie 

ISIS Draw (Rys. 2) a następnie przekonwertowano je do formatu SDF 
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(ang. Structure Data File) rozpoznawanego przez software i niezbędnego 

do przeprowadzenia eksperymentów in silico z użyciem programu 

komputerowego ADMET Predictor (Simulations Plus, Inc. Lancaster, 

California, USA). Program ten, na podstawie wzorów strukturalnych 

badanych substancji, dokonuje predykcji różnych parametrów związanych 

z procesem ich wchłaniania, dystrybucji, metabolizmu, eliminacji 

i toksyczności w organizmie człowieka. 

 

Rysunek 2. Wzory strukturalne badanych substancji [opracowanie własne] 

W niniejszej pracy przedstawiono tylko wybrane spośród uzyskanych 

dla obu substancji wyników tj.: 

 masa molowa;  

 wzór sumaryczny; 

 rozpuszczalność w wodzie; 

 pH; 

 zdolność przenikania przez barierę krew-mózg; 

 względna objętość dystrybucji;  

 stopień wiązania z białkami; 

 relacje względem cytochromu CYP2D6; 

 toksyczne działanie na skórę; 

 toksyczne działanie na układ oddechowy; 

 toksyczne działanie na wątrobę; 

 mutagenność / karcinogenność. 

4. Wyniki 

W tabeli 1 przedstawiono wybrane właściwości TIQ i jej metylowej 

pochodnej, 1MeTIQ wykazane w wyniku przeprowadzonej analizy in silico 

i składające się na poszczególne procesy farmakokinetyczne (wchłanianie, 

dystrybucję, metabolizm i wydalanie) oraz szczególnie istotne z punktu 

widzenia klinicznego w odniesieniu do potencjalnych leków czy produktów 

leczniczych. Potwierdzają one wykazaną już wcześniej dobrą rozpusz-

czalność obu analizowanych substancji w wodzie (powyżej 0,2 µg/ml], pH 

zbliżone do obojętnego (7,4) oraz łatwość przenikania przez barierę krew 
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mózg. Analiza komputerowa wykazała także względną objętość dystrybucji 

(hipotetyczną objętość płynów ustrojowych, w której związek w stanie 

stacjonarnym miałby podobne stężenie jak we krwi) na poziomie 4,06 

[l/kg] dla TIQ i 4,55 [l/kg] dla 1MeTIQ. Jednocześnie obserwowano niski 

stopień wiązania się badanych związków z białkami (ok. 20-30%). 

Wykazano, że TIQ i jej metylowa pochodna jest substratem dla izoenzymu 

cytochromu P450 z podrodziny CYP2D – CYP2D6. Predykcja przepro-

wadzona w programie ADMET Predictor określiła oba badane związki jako 

nie alergizujące dla skóry, bezpieczne dla dróg oddechowych czy wątroby 

a także nie działające mutagennie czy karcynogennie.  

Tabela 1. Wybrane właściwości TIQ i 1MeTIQ – predykcja w badaniach in silico 
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TIQ 4,06 72,57 brak brak brak brak brak 

1MeTIQ 4,55 62,80 brak brak brak brak brak 

 Źródło: Opracowanie własne (na podstawie ADMET Predictor Software) 

5. Podsumowanie i wnioski 

Podejście obliczeniowe, znane również jako podejście in silico, jest 

jedną z najnowocześniejszych i najszybciej rozwijających się metod 

wykorzystywanych w poszukiwaniu nowych leków i umożliwiających 

ocenę farmakokinetyki, ADME (wchłanianie, dystrybucja, metabolizm, 

wydalanie) oraz przewidywania toksyczności. Zastosowanie nowoczesnych 

technologii komputerowych w procesie poszukiwania nowych, skutecz-

niejszych i bezpieczniejszych od dostępnych na rynku farmaceutycznym 

leków daje możliwość zmniejszenia liczby badań z użyciem zwierząt oraz 
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pozwala na przemyślane planowanie doświadczeń a w związku z tym 

znaczne obniżenie kosztów prowadzonych eksperymentów.  

Badane substancje, TIQ i 1MeTIQ prezentują się w analizie ADMET 

jako substancje o dużych zdolnościach przenikania przez barierę krew-

mózg, dobrej rozpuszczalności a także korzystnych z punktu widzenia 

klinicznego: objętości dystrybucji i stopnia wiązania się z cząsteczkami 

białek. Parametry te mogą bowiem przyczyniać się do zwiększenia siły 

działania związków przy jednoczesnym skróceniu czasu oczekiwania na 

wystąpienie efektu terapeutycznego. Co więcej, wykazanie braku tok-

sycznego działania badanych substancji w przeprowadzonej predykcji 

potencjalnych właściwości z wykorzystaniem techniki in silico w orga-

nizmie człowieka dla substancji o działaniu neuroprotekcyjnym i przeciw-

depresyjnym może przyczynić się do odkrycia bądź wymodelowania no-

wego skutecznego leku o działaniu przeciwdepresyjnym i istotnym zna-

czeniu klinicznym w terapii depresji. Dodatkowo, zastosowanie w leczeniu 

depresji substancji występującej endogennie w OUN, wykazujących dzia-

łanie neuroprotekcyjne oraz przeciwdepresyjne mogłoby okazać się 

pomocne w zwalczaniu niekorzystnych procesów zapalnych w OUN 

towarzyszących depresji.  

6. Podziękowania  

Badania zostały wykonane w ramach grantu pt. Ocena zmian 

histopatologicznych w narządach szczurów po jednorazowym i chronicz-

nym podaniu związków z grupy tetrahydroizochinoliny – badania in vivo, in 

vitro oraz in silico (2013/11/N/NZ7/00358) finansowanego przez 

Narodowe Centrum Nauki.  
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Endogenne aminy z grupy tetrahydroizochinoliny  

w badaniach in silico 

Streszczenie 

1,2,3,4-Tetrahydroizochinolina (TIQ) i jej metylowa pochodna, 1MeTIQ to endogenne aminy 

występujące naturalnie w wielu roślinach, produktach spożywczych oraz w mózgu ssaków. 

Wykazują one właściwości neuroprotekcyjne w różnych modelach in vitro oraz in vivo 

a w niskich stężeniach mikromolarnych hamują aktywność monoaminooksydazy (izoenzymu 

zarówno MAO A jak i MAO B). Dowiedziono także, iż TIQ i 1MeTIQ działają przeciw-

depresyjnie w różnych zwierzęcych modelach depresji. W tym świetle, mogą okazać się 

związkami skutecznymi w leczeniu depresji. Możliwość klinicznego zastosowania zależy jednak 

nie tylko od dobrej skuteczności i efektywności działania, ale także od profilu ADMET tych 

substancji. Powszechnie uznaje się bowiem, że uzupełnienie badań in vivo, in vitro poprzez 

predykcję właściwości in silico danej substancji, pozwala przewidzieć wszelkie niebem-

pieczeństwa związane z jej stosowaniem.  

Celem badań była predykcja wybranych właściwości badanych substancji (TIQ, 1-MeTIQ) 

w zakresie wchłaniania, dystrybucji, metabolizmu, eliminacji i toksyczności w organizmie 

człowieka. Oceny dokonano w oparciu o strukturę chemiczną (2D) obu związków z rodziny 

tetrahydroizochinoliny a jako narzędzie umożliwiające oraz wspomagające i uzupełniające 

skrining badanych cząsteczek wykorzystano oprogramowanie komputerowe ADMET Predictor 

(Simulations Plus, Inc.; Lancaster, California, USA).  

Otrzymane wyniki nie wskazują na działanie toksyczne badanych substancji w warunkach in 

silico w organizmie człowieka. Potwierdzają one duże zdolności przenikania przez barierę krew 

mózg badanych substancji, ich dobrą rozpuszczalność oraz objętość dystrybucji i stopień 

wiązania z cząsteczkami białek. Uzyskane rezultaty mogą okazać się pomocne w odkryciu lub 

zaprojektowaniu nowego skutecznego leku o działaniu przeciwdepresyjnym. Zastosowanie 

w leczeniu depresji substancji występujących endogennie i posiadających właściwości 

neuroprotekcyjne mogłoby być korzystne także w zwalczaniu stanów zapalnych centralnego 

układu nerwowego towarzyszących depresji. Podziękowania: badania zostały wykonane 

w ramach grantu 2013/11/N/NZ7/00358 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. 

Słowa kluczowe: 1,2,3,4-Tetrahydroizochinolina, 1-Metyl-1,2,3,4-tetrahydroizochinolina, 

ADMET Predictor 

Endogenous amines from the tetrahydroisoquinoline group  

in in silico studies  

Abstract 

1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline (TIQ) and its methyl derivative, 1MeTIQ are endogenous amines 

which occur naturally in many plants, food product and in mammalian brain. They exhibit 

neuroprotective properties in various in vivo and in vitro models, and in low micromolar 

concentrations inhibit the monoamine oxidase activity (both, isoenzyme MAO A and MAO B). It 

is also proved that the TIQ and 1MeTIQ have antidepressant-like activity in different animal 

models of depression. In that light, these compounds may be effective in the treatment of 

depression. However, the possibility of clinical use depends not only on the good efficacy and 

effectiveness, but also on ADMET profile of these substances. It is widely recognized fact that 

supplementing in vivo and in vitro studies by in silico prediction of substance properties, can 

predict all the hazards associated with its use. 

The aim of the study was the prediction of selected properties of the tested substances (TIQ, 

1MeTIQ) in terms of adsorption, distribution, metabolism, elimination and toxicity in the human 

body. The assessment was made based on the chemical (2D) structure of the two compounds 

from the tetrahydroisoquinolines group. ADMET Predictor Software (Simulations Plus Inc.; 
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Lancaster, California, USA) was used as a tool for enabling and supporting, and complementary 

screening of tested molecules.  

The results do not indicate the toxicity of the tested substances in the in silico analysis in the 

human body. They confirm their high capacity of penetration through the blood-brain barrier, 

good solubility, volume of distribution and the degree of protein molecules binding. These 

obtained data might be helpful in discovering or designing a new effective antidepressant. The 

use in the treatment of depression substances occurring endogenously and possess neuro-

protective properties would also be beneficial in the control of the central nervous system 

inflammation associated with depression. Acknowledgements: These studies were financed by 

the National Science Centre – grant No. 2013/11/N/NZ7/00358. 

Keywords: 1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline, 1-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, ADMET 

Predictor 
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Fotoutlenianie siarki w obecności wybranych 

diftalocyjanin lantanowców 

1. Wprowadzenie  

Ftalocyjaniny (gr. naphta – olej skalny, cyanide – błękitny) to grupa 

związków chemicznych zaliczanych do rodziny porfiryn. W odróżnieniu od 

porfiryn nie występują one w przyrodzie, otrzymuje się je na drodze 

syntezy. Związki te po raz pierwszy zostały odkryte przypadkowo w 1907 

roku przez A. Brauna i J. Tcherniaka, którzy zaobserwowali powstanie 

ciemnego, nierozpuszczalnego produktu ubocznego podczas syntezy o − 

cyjanobenzamidu z ftalimidu i kwasu octowego. 20 lat później zostały 

otrzymane ich pierwsze kompleksy z miedzią oraz z żelazem. Intensywne 

badania nad ftalocyjaninami zostały zapoczątkowane dopiero w latach 30-

tych XX wieku. Natomiast w roku 1964 zostały otrzymane pierwsze 

połączenia ftalocyjanin z lantanowcami o strukturze sandwiczowej [1, 2]. 

Ftalocyjaniny budzą ogromne zainteresowanie naukowców, ponieważ 

ulegają wielu typom przemian chemicznych a także wykazują wiele cieka-

wych właściwości, co umożliwia ich szerokie zastosowanie. Związki te 

ulegają takim przemianom chemicznym jak: reakcja koordynacji, polime-

ryzacji, agregacji, utleniania i redukcji. Oprócz tego biorą udział w proce-

sach katalizy, sorpcji oraz w przemianach fotochemicznych [3]. Początko-

wo zainteresowanie ftalocyjaninami wynikało głównie z ich intensywnej 

barwy dlatego były stosowane przede wszystkim jako niebieskie i zielone 

barwniki oraz pigmenty w przemyśle papierniczym i tekstylnym [4]. 

Przewiduje się, że związki te znajdą niebawem zastosowanie również 

w innych gałęziach przemysłu z obszaru elektroniki (jako półprzewodniki), 

optoelektroniki (wyświetlacze, diody LED, lasery), fotowoltaiki (foto-

ogniwa, panele słoneczne) oraz katalizy (głównie w procesach utleniania 

lub też fotoutleniania). Ze względu na ciekawe właściwości fotochemiczne 

ftalocyjaniny badane są również pod kątem zastosowania ich jako 

potencjalnych fotouczulaczy w fotodynamicznej terapii przeciwnowo-

tworowej PDT. Prowadzone są również badania nad zastosowaniem 

ciekłokrystalicznych ftalocyjanin jako aktywnych elementów w bio- 

i chemosensorach [5-9]. 

                                                                
1 maja87z@gmail.com, Zakład Chemii Ogólnej, Wydział Chemii, Uniwersytet Opolski 

mailto:maja87z@gmail.com


 

 

Fotoutlenianie siarki w obecności wybranych diftalocyjanin lantanowców 

 

67 

Cząsteczka ftalocyjaniny ma charakterystyczną budowę. Składa się 

z czterech pierścieni benzopirolowych połączonych atomami azotu, two-

rząc 16-członowy makropierścień tetraazaporfirynowy (rys.1). Utworzony 

w ten sposób układ chromoforowy jest stabilizowany przez 18 – elektro-

nowy system sprzężonych wiązań podwójnych, spełniających regułę 

aromatyczności Hückla. Ftalocyjaniny tworzą liczne kompleksy z metalami 

oraz niemetalami. Kompleksy z metalami tworzone są w wyniku oddział-

ływania centralnego atomu metalu z czterema wewnętrznymi atomami 

azotu makrocyklu. Właściwości fizykochemiczne tych substancji są uwaruj-

kowane przez układ zdelokalizowanych elektronów π a trwałość tego układu 

stabilizowana jest przez centralnie ulokowany atom metalu, który oddziałuje 

z silnie sprzężonymi elektronami π makropierścienia [9, 10].  

 
Rysunek 1. Cząsteczka porfiny i ftalocyjaniny ; źródło [ opracowanie własne] 

Ftalocyjaniny (Pc) mogą tworzyć różne struktury molekularne − proste 

zawierające jeden czy dwa niepodstawione ligandy oraz złożone, zawie-

rające dwa lub trzy ligandy ftalocyjaninowe z dodatkowymi podstaw-

nikami. Spośród prostych struktur można wyróżnić strukturę płaską, wklę-

słą, sandwiczową oraz wypukłą dwurdzeniową. Dla ftalowyjanin lantanow-

ców charakterystyczna jest struktura sandwiczowa (LnPc2), w której jon 

metalu Ln
3+

 koordynowany jest przez dwa ligandy ftalocy-janinowe (rys.2). 

Struktura taka, w zależności od warunków środowiska, charakteryzuje się 

stosunkowo dużą trwałością [1, 5, 9, 11]. 
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Rysunek 2. Struktury molekularne kompleksów ftalocyjaniny: (a) płaska, np. CoPc; (b) wklęsła, 

np. PbPc; (c) sandwiczowa, np. EuPc2; (d) dwurdzeniowa wypukła, np. Tl2Pc 

Diftalocyjaniny lantanowców należą do ciekawych materiałów moleku-

larnych otrzymanych i badanych w XX wieku. Są to związki o intensywnej 

niebieskozielonej barwie. Charakteryzują się dużą odpornością na działanie 

wysokiej temperatury. W atmosferze beztlenowej ulegają rozkładowi po-

wyżej 700°C. Ponadto związki te wykazują aktywność katalityczną oraz 

mają interesujące właściwości optoelektroniczne takie jak zdolność do 

zmiany barwy pod wpływem pola elektrycznego (elektrochromizm). Difta-

locyjaniny lantanowców mają o kilka rzędów wyższe przewodnictwo 

(o charakterze półprzewodnikowym) od kompleksów metali bloku s, p i d. 

Związki te mają również właściwości paramagnetyczne wynikające 

z obecności niesparowanych elektronów w podpowłoce 4f jonu centralnego 

(Ln
3+

). Najistotniejsze są jednak ich właściwości spektralne ponieważ 

ftalocyjaniny silnie absorbują w zakresie UV − Vis [9]. 

Podstawową cechą widm ftalocyjanin są ostre i dobrze rozdzielone 

pasma absorbcyjne o dużej intensywności, których położenie można 

zmieniać w dużym zakresie przez zmianę warunków środowiska lub 

modyfikację cząsteczki ftalocyjaniny. Intensywne pasma w widmach UV – 

Vis ftalocyjanin związane są z przejściami elektronowymi typu π →π
*
 

w makropierścieniu. W widmach ftalocyjanin wyróżniamy dwa główne 

pasma: Pasmo B (Soreta), które leży w zakresie 300 − 400 nm oraz pasmo 

Q znajdujące się pomiędzy 600 a 800 nm. Z pasmem B związane jest 

przejście elektronowe a2u → eg natomiast pasmo Q powstaje w wyniku 

przejścia a1u → eg.. Ponieważ orbital a1u ma wyższą energię niż a2u, 

w widmach ftalocyjanin obserwuje się znaczne przesunięcie pasma Q 

w stronę „czerwonej” części widma oraz wzrost jego intensywności w sto-
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sunku do pasma B. W przypadku kompleksów ftalocyjanin o budowie 

sandwiczowej pasmo Q ulega rozszczepieniu na dwie składowe Qx i Qy na 

skutek wzajemnego odpychania układów elektronowych obydwu makro-

pierścieni. Poza dwoma głównymi pasmami w obszarze Vis mogą pojawić 

się również inne pasma w zakresie 450 − 600 nm typu charge transfer, 

które związane są z przeniesieniem ładunku od metalu do ligandu lub od 

ligandu do metalu [9, 12, 13]. Przykładowe widmo kompleksów ftalowy-

janiny z jonem Mg
2+

 oraz Yb
3+

 przedstawiono na rys.3. 
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Rysunek 3. Elektronowe widma absorpcyjne ftalocyjaniny Mg2+ oraz Yb3+ w DMF;  

źródło [opracowanie własne] 

Kompleksy ftalocyjanin znajdują zastosowanie w procesach katalitycznych. 

Wykorzystuje się je w procesach katalitycznego utleniania związków siarki. 

Utlenianie związków zawierających siarkę jest ważnym procesem ze względu 

na aspekt proekologiczny, ponieważ związki takie jak merkaptany, tiole, 

siarczki i siarczany (IV) stanowią zagrożenie dla organizmów żywych oraz dla 

środowiska. Obecność jonów siarczkowych w ściekach przemysłowych 

i komunalnych ma śmiertelne działanie na szczepy bakterii, wykorzystywane 

do ich biologicznego oczyszczania. Utlenianie związków siarki może pro-

wadzić do powstania związków, które są mniej uciążliwe dla środowiska. 

Dowiedziono, że kompleksy ftalocyjanin mogą również znaleźć zastosowanie 

w przemyśle petrochemicznym do usuwania merkaptanów z produktów 

destylacji ropy naftowej. Jest to tzw. proces Merox w którym wykorzystuje się 

katalityczne utlenianie aromatycznych i alifatycznych tioli do disulfidów 

w środowisku alkalicznym [13-16]. Nieorganiczne i organiczne związki siarki 

stanowią problem w różnych technologiach stąd badania nad możliwością ich 

skutecznego usuwania są bardzo ważne. Dlatego też podjęto próbę wyko-

rzystania kompleksów diftalocyjanin lantanowców jako potencjalnych 

aktywatorów w procesach utleniania związków siarki. 



 

 

Maja Zakrzyk, Karina Kocot, Rudolf Słota 

 

70 

2. Cel pracy  

Głównym celem przeprowadzonych badań było zbadanie procesu 

fotoutleniania siarki nieorganicznej z udziałem diftalocyjanin neodymu 

oraz iterbu 

3. Materiały i metody  

 Ftalocyjaniny neodymu (NdPc2) oraz iterbu (YbPc2) zostały synte-

zowane według metody opracowanej w Zakładzie Chemii Ogólnej, na 

Wydziale Chemii Uniwersytetu Opolskiego. Dimetyloformamid (DMF) 

oraz siarka elementarna zostały zakupione w Sigma Aldrich. Roztwór 

siarki sporządzono w DMF.  

Do przeprowadzenia badań wykorzystano metodę spektrofotometrii UV 

− Vis w zakresie 190 − 1100 nm; w badaniach wykorzystano spektro-

fotometr Jasco−670 a pomiary wykonywano w kuwetach kwarcowych 

o długości drogi optycznej 1 cm. Eksperyment prowadzono w termosta-

towanym układzie stosując naświetlanie promieniowaniem UV o długości 

fali λ = 366 nm. Wykorzystano Lampę UV Herolab o natężeniu promie-

niowania 80 µW/cm
2
 oraz lampę Hereus o natężeniu promieniowania 450 

µW/cm
2
. Częstotliwość pomiarów widma UV − Vis dobierano odpo-

wiednio do badanego kompleksu. 

 

Rysunek 4. Schemat układu optycznego do badań fotostabilności; (a) kuweta kwarcowa z próbką, 

zamontowana w uchwycie na ławie optycznej, (b) kwarcowy układ optyczny,  

(c) lampa kwarcowa, (d) zwierciadło 
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4. Analiza wyników  

4.1. Widma UV – Vis w DMF 

Na rysunku 5 przedstawiono widma badanych kompleksów ftalocyjaniny 

z neodymem oraz iterbem w roztworze DMF. W obu przypadkach można 

wyróżnić dwa główne pasma, B oraz Q. Położenie tych pasm dla badanych 

układów zestawiono w tabeli 1.  

 

Rysunek 5. Widma badanych kompleksów ftalocyjanin w DMF 

Tabela 1. Położenie λmax dla pasma B oraz Q badanych kompleksów w DMF 

 NdPc2 YbPc2 

 B Qx Qy B Qx Qy 

λmax [nm] 333 632 670 332 617 693 

Źródło: opracowanie własne 

Dla sandwiczowych kompleksów ftalocyjanin z lantanowcami długość 

fali, przy której wartość absorbancji osiąga maksimum (λmax) wyraźnie 

zależy od rodzaju koordynowanego metalu. Można również zauważyć 

przesunięcie pasma Q w stronę krótszych fal w miarę wzrostu liczby 

atomowej lantanowca. Jest to tak zwany efekt hipsochromowy. W widmie 

diftalocyjaniny neodymu pasmo Q zawiera charakterystyczne ramię, które 

wskazuje na obecność dodatkowego pasma w tym zakresie długości fali. 

Natomiast w przypadku cięższego iterbu następuje wyraźne rozdzielenie 

obydwu pasm. 
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4.2. Fotoutlenianie siarki w DMF 

4.2.1.  Proces bez udziału katalizatora 

Wykazano, że siarka ulega utlenieniu w roztworze DMF podczas 

naświetlania promieniowaniem o długości fali 366 nm i natężeniu 80 

µW/cm
2
 oraz 450 µW/cm

2
. Świadczy o tym zmniejszanie się intensywności 

pasma przy 270 nm. Na rysunku 6 zostały przedstawione zmiany 

zachodzące w widmach podczas naświetlania promieniowaniem UV 

o różnej intensywności. Analizując zmiany zachodzące w intensywności 

można oszacować szybkość zachodzącego procesu (tabela 2), która jest 

znacznie większa (ok. 20×) w przypadku bardziej intensywnego 

naświetlania (rys. 6, po lewej). 

 

Rysunek 6. Fotoutlenianie siarki w DMF, bez katalizatora 

Tabela 2. Stałe szybkości fotolizy dla S w DMF, k (min-1), przy różnym natężeniu 

promieniowania UV  

 λ [nm] 270 

80 µW/cm2 k [min−1] 2,04∙10−3 

450 µW/cm2 k [min−1] 4,04∙10−2 

Źródło: opracowanie własne 

Stwierdzono, że siarka utleniła się do jonów SO4
2−

, co potwierdzono 

w reakcji z BaCl2 (utworzył się biały osad BaSO4). 
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4.2.2. Fotoutlenianie siarki w obecności NdPc2 

Badania prowadzono w roztworze DMF przy różnej ilości siarki oraz 

naświetlano lampą UV o natężeniu 80 µW/cm
2
 i 450 µW/cm

2
. Stwier-

dzono, że niezależnie od stężenia siarki w roztworze, przebieg zmian 

w widmach UV-Vis dla naświetlanego kompleksu był podobny.  

Na rysunku 7 przedstawiono zmiany zarejestrowane w widmie bada-

nego układu podczas jego naświetlania. Z przedstawionych widm wynika, 

że siarka ulega utlenieniu w obecności NdPc2, o czym świadczy zmniej-

szenie się absorbancji pasma przy λ=270 nm. Niemniej jednak wprowa-

dzenie kompleksu nie wpłynęło znacząco na szybkość procesu (tabela 3). 

Stwierdzono, że nastąpiło utlenienie siarki do jonów SO4
2−

.  

Okazało się jednak, że podczas procesu następują również zmiany 

w układzie molekularnym użytego fotoaktywatora. Początkowo niebieska 

forma NdPc2 w obecności siarki przechodzi w formę przejściową (mono) 

NdPc −X z pasmem przy λ=673 nm ( gdzie X jest nieokreślonym ligandem 

aksjalnym). Odmiana ta jest nietrwała i podczas dalszego naświetlania 

ulega typowemu procesowi fotodegradacji o czym świadczy zmniejszanie 

się intensywności pasma λ=673 nm. Może to być powodem małej 

skuteczności NdPc2 jako katalizatora. 

 

Rysunek 7.Analiza procesu fotochemicznego z użyciem NdPc2 w obecności S w DMF;  

I = 80µW/cm2, cs= 1,43∙10−2 mol/dm3 

Przy większym natężeniu promieniowania UV proces przebiegał 
znacznie szybciej na co wskazują wyznaczone wartości stałych szybkości 
fotolizy, przedstawione w tabeli 3. Obserwowane stałe szybkości obliczono 
korzystając z oprogramowania analitycznego Curve Expert. Stwierdzono, 
że zmiany w czasie mają charakter eksponencjalny, typowy dla kinetyki 
reakcji I rzędu. W związku z tym, stałe szybkości fotolizy dla badanych 
kompleksów zostały wyznaczone bezpośrednio z równania (1) i (2).  
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𝐴 = 𝐴0 𝑒
−𝑘𝑡        (1) 

𝐴 = 𝐴0 ∙   1 −  𝑒−𝑘𝑡        (2) 

gdzie A − absorbancja roztworu po czasie naświetlania t(min), A0 − 

absorbancja początkowa układu , k − stała szybkości fotolizy. Równanie 

(1) stosuje się w przypadku gdy absorbancja maleje z kolei równanie (2) 

w przypadku, gdy wartość absorbancji danego pasma wzrasta. 

Tabela 3. Stałe szybkości fotolizy dla układu NdPc2 + S w DMF, k (min-1), natężenie 

promieniowania UV 80µW/cm2 i 450µW/cm2  

  
NdPc2 

(forma niebieska) 
Pasmo S 

NdPc –X 

(forma zielona) 

 λ [nm] 333 632 269 673 

80 µW/cm2 k [min−1] 8,78∙10−4 8,77∙10−4 4,63∙10−4 1,42∙10−2 

450 µW/cm2 k [min−1] 6,06∙10−2 6,07∙10−2 2,51∙10−2 
I 8,50∙10−2 

II 1,13∙10−1 

Źródło: opracowanie własne 

4.2.3. Fotoutlenianie siarki w obecności YbPc2 

Badania wykonano w tych samych warunkach jak te, które opisano 

wyżej. Ponieważ układ molekularny YbPc2 jest trwalszy niż NdPc2, 

fotoutlenianie siarki zachodzi według innego mechanizmu. Stwierdzono, że 

zmiany te zależą od stężenia siarki w roztworze oraz od intensywności 

promieniowania UV. Uzyskane wyniki pokazują, że siarka stopniowo ulega 

utlenieniu (zanik pasma przy ok. 270 nm), niemniej jednak i w tym przy-

padku stwierdzono postępującą degradację YbPc2, w miarę wydłużania 

czasu naświetlania. W porównaniu do układu z NdPc2, w przypadku użycia 

YbPc2 szybkość fotoutleniania siarki zwiększyła się prawie 10 krotnie (dla 

natężenia 80 µW/cm
2
), natomiast gdy użyto silniejszego źródła UV nie 

uległa zasadniczo zmianie, w porównaniu do układu bez katalizatora 

(tabela 2 i 4). Wynika stąd, że intensywność promieniowania UV ma 

dominujący wpływ na badany proces. 

Przy stężeniu siarki 9,9∙10
-3

 mol/dm
3
 oraz natężeniu promieniowania 

UV 80 µW/cm
2
 początkowo niebieska forma YbPc2 przechodzi w zmody-

fikowaną formę YbPc2 (barwy zielonej) z pasmem przy λ=664 nm. 

Dodatkowo powstaje pasmo przy λ=451 nm pochodzące prawdopodobnie 

od przejść CT (change transfer) (rys.8). Odmiana ta charakteryzuje się 

dużą aktywnością fotochemiczną. Pomimo tego, że dalsze naświetlanie 

powoduje stopniową degradację również tej formy, to jednak proces ten 

jest wolniejszy i stopień rozkładu makropierścienia YbPc2 jest dużo 

mniejszy niż w przypadku NdPc2.  



 

 

Fotoutlenianie siarki w obecności wybranych diftalocyjanin lantanowców 

 

75 

 

Rysunek 8.Analiza procesu fotochemicznego z użyciem YbPc2 w obecności S w DMF;  

I = 80 µW/cm2, cs= 9,9∙10−3 mol/dm3 

Przy większym natężeniu promieniowania UV 450 µW/cm
2
 niebieska 

forma YbPc2 przechodzi w odmianę „mono” YbPc−X (λmax = 670 nm), stąd 

też w widmie brak jest pasma przy 450 nm (rys.9.) Przy dalszym 

naświetlaniu promieniowaniem UV kompleks ulega typowemu procesowi 

degradacji. Ze względu na złożony układ pasm w obszarze około 270 nm 

nie jest możliwe określenie ilości siarki, która uległa utlenieniu. W tym 

przypadku w układzie poreakcyjnym również stwierdzono obecność jonów 

SO4
2−

. W tabeli 4 przedstawiono wyznaczone stałe szybkości fotolizy dla 

układu YbPc2−S w DMF. 

 

Rysunek 9.Analiza procesu fotochemicznego z użyciem YbPc2 w obecności S w DMF;  

I = 450 µW/cm2, cs= 9,9∙10−3 mol/dm3  
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Tabela 4. Stałe szybkości fotolizy dla układu YbPc2 + S w DMF, k (min−1), natężenie 

promieniowania UV 80 µW/cm2 i 450 µW/cm2 (pasmo S odnosi się do zakresu absorpcji siarki 

w DMF) 

  YbPc2 (forma niebieska) 

YbPc2 

(forma 

zielona 

YbPc–X 

(forma 

zielona) 

Pasmo 

S 

 λ [nm] 332 617 693 664 670 273 

80 µW/cm2 
k 

[min−1] 

2,84∙10−

3 

2,84∙10−

3 

2,88∙10−

3 

9,54∙10−

3 
- 

1,88∙10−

2 

450µW/cm
2 

k 

[min−1] 

6,90∙10−

3 

6,97∙10−

3 

2,87∙10−

3 
- 

3,58∙10−

2 

2,86∙10−

2 

Źródło: opracowanie własne 

W przypadku większego stężenia siarki 4,95∙10
-2

 mol/dm
3
 zarówno przy 

naświetlaniu promieniowaniem UV o natężeniu 80 µW/cm
2
 jak i 450 

µW/cm
2 

w układzie tworzy się zielona forma przejściowa YbPc2. Praw-

dopodobnie ta postać diftalocyjaniny iterbu odgrywa ważną rolę w procesie 

fotoutleniania elementarnej siarki w DMF. 

5. Wnioski 

Zbadano proces fotoutleniania siarki elementarnej w obecności difta-

locyjanin neodymu oraz iterbu. Stwierdzono, że mimo przyspieszenia procesu 

fotoutleniania siarki, degradacji ulegają również użyte ftalocyjaniny. Nie jest to 

zjawisko pożądane, stąd też należy wykonać dodatkowe badania czy w 

opisanych w pracy warunkach możliwa jest dodatkowa stabilizacja użytych 

ftalocyjanin, tak aby ograniczyć proces ich rozkładu. W przypadku 

diftalocyjaniny neodymu, niezależnie od stężenia siarki oraz od intensywności 

promieniowania UV, w układzie tworzy się niestabilna forma „mono”, która 

bardzo szybko ulega degradacji. Z kolei proces fotoutleniania siarki z udziałem 

YbPc2 zachodzi według innego mechanizmu. W układzie tym tworzy się 

aktywna forma zielona YbPc2 a powstający kompleks jest bardziej odporny na 

oddziaływanie promieni UV oraz środowiska reakcji. Prawdopodobnie dzięki 

temu proces fotoutleniania siarki jest katalizowany bardziej efektywnie niż 

w przypadku NdPc2. 
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Fotoutlenianie siarki w obecności wybranych diftalocyjanin 

lantanowców 

Streszczenie: Zagadnienie odsiarczania jest problemem zarówno w przemyśle jak i w ochronie 

środowiska naturalnego, gdyż związki siarki stanowią zagrożenie dla organizmów żywych. 

Podjęto więc badania nad możliwością wykorzystania fotoaktywnych kompleksów ftalocyjaniny 

jako potencjalnych aktywatorów w procesie utleniania związków siarki. W pracy badano proces 

fotoutleniania siarki elementarnej w obecności NdPc2 oraz YbPc2 w roztworze DMF. Otrzymane 

wyniki wskazują, że jedynie kompleks z Yb efektywnie katalizował badaną reakcję, przy 

mniejszym natężeniu promieniowania UV. Okazało się, że największy wpływ na przebieg i wy-

dajność procesu fotoutleniania ma intensywność naświetlania układu. Rodzaj użytego fotoak-

tywatora jest również ważny. Stwierdzono, że kompleks NdPc2 w obecności siarki przechodzi 

w niestabilną odmianę „mono”, która stosunkowo szybko ulega fotodegradacji. Z kolei proces 

fotoutleniania siarki z udziałem YbPc2 zachodzi wg innego mechanizmu i kompleks ten jest 

bardziej odporny na oddziaływanie promieni UV oraz środowiska reakcji. Przebieg badanych 

reakcji oraz ich kinetyka zależą od stężenia siarki w roztworze oraz od intensywności promie-

niowania UV. 

Słowa kluczowe: ftalocyjanina, lantanowce, fotokataliza, fotooksydacja 

Photooxidation of sulfur in the presence of selected lanthanide 

diphthalocyanines 

Abstract: The problem of desulfurization is relevant both for the industry and environment 

protection because sulfur – containing compounds are toxic to living organisms. Hence, the 

possibility of application of photoactive phthalocyanines in photooxidation of elemental sulfur 

was investigated. For this reason, NdPc2 and YbPc2 were chosen and the reaction was studied in 

DMF. Only the Yb complex effectively catalyzed the process explored, particularly at lower UV 

irradiance. It was proved, that intensity of UV irradiation had the most pronounced effect both 

upon the course and the yield of the fotooxidation process. Type of the applied photoactivator was 

also important. It was found that in the presence of sulfur NdPc2 was converted into a less stable 

"mono" form, which rapidly decayed. On the other hand, photooxidation of sulfur involving 

YbPc2 follows according to a different mechanism, showing this complex to be more resistant 

both to the impact of UV radiation and the reaction medium. The course of the studied reactions 

and its kinetics depend on sulfur concentration in the solution and the intensity of UV irradiation. 

Keywords: phthalocyanine, lanthanides, photocatalysis, photooxidation 
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Ilościowa analiza wydzielanych gazów z perlitu, 

wermikulitu ekspandowanego oraz mikrosfer 

w temperaturze 900 ̊C 

1. Wstęp 

Termiczna obróbka oraz degradacja w wysokich temperaturach różnego 

rodzaju materiałów powoduje zazwyczaj wydzielanie się gazów lub spalin. 

Redukcja ilości wydzielanych się gazów lub spalin w procesach wyso-

kotemperaturowych są ogólnoświatową tendencją a także Konsek-wencją 

wprowadzania bardziej wymagających norm środowiskowych oraz popra-

wy warunków pracy i życia człowieka [1-11]. Poniższy artykuł skupia się 

na ilościowej analizie wytwarzanych gazów w temperaturze 900°C takich 

materiałów jak wermikulit ekspandowany, perlit ekspandowany oraz 

mikrosfery. Materiały te mogą mieć zastosowanie jako krótkoterminowe 

bariery termiczne więc niezbędnym jest wykazanie czy w trakcie ich 

degradacji termicznej wydzielane są gazy i w jakiej ilości. Nadmierne 

wydzielanie gazów na jednostkę masy materiałów pracujących w podwyż-

szonych temperaturach w przemyśle odlewniczym głównie mających 

kontakt z ciekłym metalem prowadzi do powstania kłopotliwych do 

usunięcia powierzchniowych wad odlewniczych w odlewie. Wielu autorów 

bada zjawiska jakie mogą być źródłem powstawania wad odlewniczych 

typu zagazowania warstw powierzchniowych [12, 13] oraz jest wiele prac 

zajmującymi się analizą wydzie-lania gazów z materiałów używanych 

w odlewnictwie [14-18]. 

Ze względu na interesujące właściwości chemiczne oraz fizyczne takie 

jak odporność termiczną, gęstość właściwą, chłonność wody oraz odpor-

ność na ogień poddano analizie mikrosfery [19-24] wermikulit ekspan-

dowany [25-29] oraz perlit ekspandowany [30, 31]. 

2. Materiały i metody 

Do badań wykorzystano materiały takie jak perlit ekspandowany, 
wermikulit ekspandowany oraz mikrosfery. Perlit ekspandowany to natu-
ralny produkt otrzymywany w procesie prażenia rud perlitowych w tempe-

                                                                
1 800521@edu.p.lodz.pl , Inżynieria Materiałowa, Wydział Mechaniczny, Politechnika Łódzka 

ul. Stefanowskiego 1/15 90-924 Łódź, kontaktowy 
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raturze 900-1100°C. Na skutek procesu rozprężania powstaje materiał 
o strukturze ziarnistej, a jego objętość zwiększa się do 20 razy. Charak-
teryzuje się bardzo niską masą własną, wysoką izolacyjnością termiczną 
oraz akustyczną. Nie wchłania wilgoci i zachowuje stałą objętość, a więc 
nie reaguje na wpływy zmiennych warunków atmosferycznych. Poglą-
dowy skład fazowy perlitu ekspandowanego jest przedstawiony w tabeli 1. 
Perlit ekspandowany jest obojętny chemicznie, sterylny, ma doskonałe 
własności termoizolacyjne λ=0,04 [W/mK], bardzo dobre własności 
dźwiękochłonne, jest odporny na wilgoć, paroprzepuszczalny, niepalny, 
odporny na działanie glonów i grzybów, nie stanowi siedliska dla owadów 
i gryzoni, posiada doskonałe właściwości sorpcyjne [30, 31]. Do badań 
wykorzystano perlit ekspandowany EP150 pochodzący z Polskiego zakładu 
produkcyjnego. 

Tabela 1. Typowy skład perlitu ekspandowanego 

Związek Ilość % 

SiO2 70 - 75 

Al2O3 12 - 15 

Fe2O3 0,5 - 2 

K2O 3 - 5 

Na2O 3 - 4 

CaO 0,5 - 1,5 

MgO 0,2 - 0,7 

 
Wermikulit ekspandowany jest ekologicznie czystym minerałem 

z grupy hydromik. Powstaje on w skorupie ziemskiej podczas naturalnego 
procesu wietrzenia biotytu, flogopitu, niektórych chlorytów oraz innych 
krzemionów zasobnych w magnez. Najistotniejszą zaletą wermikulitu jest 
to, że w czasie obróbki wysokotemperaturowej oddaje on zgromadzoną 
wodę międzypakietową i zwiększa swoją objętość 15-20 razy, przyjmując 
formę spęczniałych, mineralnych harmonijek. Materiał otrzymany w wyni-
ku takiego procesu jest wermikulit ekspandowany. Wermikulit jest che-
micznie obojętny oraz neutralny na działanie zasad i kwasów a także 
biologicznie odporny: nie rozkłada się i nie gnije pod wpływem mikro-
organizmów. Wolny jest również od drobnoustrojów chorobotwórczych, 
pleśni i substancji toksycznych oraz odporny na owady i gryzonie. 
Wermikulit, w zależności od potrzeb, dostępny jest w różnym uziarnieniu 
(0,5-16 mm). Wermikulit ekspandowany produkuje się w gęstości od 80 do 
130 kg/m³ o wielkości „micron”, „fine”, „super fine”, „medium”, „large”. 
Do badań wykorzystano wermikulit ekspandowany typu „fine” pochodzący 
z Polskiego zakładu produkcyjnego. Typowy zakres składu fazowego 
wermikulitu ekspandowanego zamieszczono w tabeli 2 [25-29]. 
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Tabela 2. Typowy skład wermikulitu ekspandowanego 

Związek Ilość % 

SiO2 35 - 41 

Al2O3 6 - 11 

Fe2O3 6 - 9 

K2O 3 - 6 

P2O5 0,2 - 2 

TiO2 0,6-1,4 

 

Ostatnim materiałem poddanym analizie były mikrosfery. Mikrosfery są 

to sferyczne cząstki krzemianowo-glinowe wypełnione dwutlenkiem węgla 

i azotem. Otrzymywane są na drodze specjalnego przetworzenia popiołów 

lotnych powstałych w procesie spalania w wysokich temperaturach węgla 

kamiennego. Ścianki kulek mają grubość od 0,2 do 0,3 mikronów. Taka 

struktura budowy powoduje, że mikrosfera zajmuje dużą objętość, przy 

minimalnym ciężarze, czyli posiada niski ciężar właściwy. Do najważ-

niejszych właściwości mikrosfery zaliczyć można odporność na wysoką 

temperaturę, dobrą izolację termiczną i akustyczną oraz niski ciężar 

właściwy. Główne obszary zastosowania mikrosfer to przemysł budow-

lany, ceramiczny, tworzyw sztucznych oraz motoryzacyjny. Zakres składu 

fazowego głównych związków podana w tabeli 3. Do badań użyto 

mikrosfer pochodzących z polskiej produkcji o ziarnistości 60-80 µm. 

Tabela 3. Typowy skład mikrosfer 

Związek Ilość % 

SiO2 52 - 60 

Al2O3 24 - 33 

Fe2O3 4,6 - 7,0 

K2O 2,8 - 3,7 

MgO 1,3 - 1,9 

CaO 0,7 - 1,5 

 

Materiały wykorzystane do badań poddano obserwacji na mikroskopie 

skaningowym JSM-6610LV (JEOL, USA) wyposażonym w analizator 

składu chemicznego EDS X-Max 80 EDS (Oxford Instruments, UK). 

Mikroanaliza EDS pozwala na identyfikację (powierzchniową oraz 

objętościową) pierwiastków chemicznych wchodzących w skład badanego 

materiału. Może mieć zarówno charakter ilościowy jak i jakościowy. 

Analizatory EDS mogą być elementem składowym zarówno elektronowych 
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mikroskopów skaningowych jaj i elektronowych mikroskopów transmi-

syjnych. Elektrony z wiązki pierwotnej padającej na badany materiał 

penetrują próbkę i oddziałują z atomami, z jakich jest zbudowana. Można 

mówić o dwóch typach promieniowania rentgenowskiego o promienio-

wania hamowania (widmo ciągłe promieni X). Wysyłane przez próbkę 

promieniowanie X zbierane jest w detektorze EDS, a następnie sygnał jest 

przetwarzany i wyświetlany w postaci widma będącego zależnością liczby 

zliczeń w funkcji energii promieniowania. Wartości energii promienio-

wania charakterystycznego pozwalają na identyfikację pierwiastkową 

w badanej próbce, podczas gdy intensywność (wysokość pików) pozwala 

na analizę ilościową. Zasada wygenerowania promieniowania X i jego 

detekcja jest identyczna zarówno w przypadku mikroskopii SEM jak 

i TEM. Mikroanaliza EDS umożliwia tworzenie map pierwiastkowych 

obrazując rozłożenie pierwiastków na badanym obszarze próbki . 

Badania emisyjności gazowej na jednostkę masy wykonano na 

urządzeniu Gasdurchmessgerat Typ PGD firmy Georg Fischer. Schemat 

urządzenia przedstawiono na rys. 1. Pomiar emisyjności gazowej nastę-

pował w temperaturze 900°C +/- 2°C. Próbki poddawane badaniom były 

umieszczane w komorze (16) przygotowawczej o temperaturze pokojowej 

a następnie cała komora pomiarowa (9) była przedmuchiwana przez 120 

sekund azotem. Po uzyskaniu atmosfery neutralnej z azotu zamykano 

zawory odpowietrzające oraz doprowadzające (18, 19). Po zamknięciu 

układu zwalniano mechanizm wstrzeliwania próbki (17), wcześniej 

zważonej na wadze laboratoryjnej, do komory pomiarowej (9) z tempera-

turą badania 900°C +/- 2°C. Emisyjność gazowa obrazowana była na 

ekranie (6) w cm³. Do badań użyto próbek dostępnych komercyjnie perlitu 

ekspandowanego, wermikulitu ekspandowanego oraz mikrosfer. 

Rys. 1. Schemat urządzenia do badania wydzielania gazów 
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3. Rezultaty badań 

Na rys.2. Poniżej przedstawiono wyniki badań na mikroskopie 

skaningowym SEM mikrosfer, perlitu ekspandowanego oraz wermikulitu 

ekspandowanego z jednoczesną analizą składu materiału metodą EDS. 

 

Pierwiast

ek 

Wiązka Parametr k Atomowo 

% 

Masowo % Masowo 

%Sigma 

Oznaczenie 

standardowe 

C K series 0.03037 13.48 8.53 0.54 C Vit 

O K series 0.41448 59.22 49.94 0.33 SiO2 

Na K series 0.01062 0.82 1.00 0.04 Albite 

Mg K series 0.01332 0.69 0.89 0.03 MgO 

Al K series 0.17262 6.72 9.55 0.08 Al2O3 

Si K series 0.46794 16.77 24.83 0.18 SiO2 

K K series 0.07132 1.52 3.13 0.05 KBr 

Ca K series 0.00592 0.12 0.25 0.03 Wollastonite 

Ti K series 0.00916 0.16 0.40 0.03 Ti 

Fe K series 0.03402 0.50 1.47 0.05 Fe 

Suma:   100.00 100.00   
 

Pierwiast

ek 

Wiązka Parametr k Atomowo % Masowo % Masowo 

%Sigma 

Oznaczenie 

standardowe 

C K series 0.05257 24.12 16.23 0.64 C Vit 

O K series 0.28919 54.12 48.51 0.41 SiO2 

Na K series 0.00556 0.52 0.67 0.04 Albite 

Mg K series 0.00984 0.61 0.84 0.03 MgO 

Al K series 0.13243 6.18 9.34 0.10 Al2O3 

Si K series 0.28789 12.34 19.42 0.18 SiO2 

P K series 0.00390 0.17 0.30 0.03 GaP 

K K series 0.03579 0.90 1.97 0.04 KBr 

Ca K series 0.02298 0.54 1.22 0.04 Wollastonite 
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Ti K series 0.00563 0.12 0.32 0.03 Ti 

Fe K series 0.02153 0.38 1.19 0.05 Fe 

Suma:   100.00 100.00   

Rys. 2. Analiza składu mikrosfer 

 

Rys. 3. Zdjęcie z mikroskopu skaningowego mikrosfer 

 

Pierwiastek Wiązka Parametr 

k 

Atomowo % Masowo 

% 

Masowo 

%Sigma 

Oznaczenie 

standardowe 

O K series 0.62798 66.13 53.27 0.13 SiO2 

Mg K series 0.27396 14.34 17.55 0.08 MgO 

Al K series 0.09388 4.77 6.48 0.06 Al2O3 

Si K series 0.32010 13.38 18.91 0.09 SiO2 

Ti K series 0.01004 0.18 0.42 0.03 Ti 

Cr K series 0.00852 0.14 0.35 0.04 Cr 

Fe K series 0.07203 1.07 3.01 0.07 Fe 

Suma:   100.00 100.00   
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Pierwiastek Wiązka Parametr k Atomowo % Masowo 

% 

Masowo 

%Sigma 

Oznaczenie 

standardowe 

O K series 0.97234 69.83 57.87 0.11 SiO2 

Mg K series 0.35001 13.47 16.97 0.07 MgO 

Al K series 0.12116 4.48 6.26 0.05 Al2O3 

Si K series 0.37531 11.38 16.56 0.07 SiO2 

Ti K series 0.01218 0.16 0.39 0.02 Ti 

Cr K series 0.00752 0.09 0.23 0.02 Cr 

Fe K series 0.05494 0.59 1.72 0.04 Fe 

Suma:   100.00 100.00   

Rys. 4. Analiza składu wermikulitu ekspandowanego 

 

Rys. 5. Zdjęcie z mikroskopu skaningowego wermikulitu ekspandowanego 
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Pierwiastek Wiązka Parametr k Atomowo % Masowo 

% 

Masowo 

%Sigma 

Oznaczenie 

standardowe 

C K series 0.03752 11.38 7.29 0.43 C Vit 

O K series 0.66384 63.09 53.79 0.27 SiO2 

Na K series 0.02966 1.63 2.00 0.04 Albite 

Al K series 0.14463 3.95 5.69 0.05 Al2O3 

Si K series 0.75073 17.93 26.84 0.15 SiO2 

K K series 0.10507 1.56 3.26 0.04 KBr 

Ca K series 0.01613 0.23 0.48 0.02 Wollastonite 

Fe K series 0.02127 0.22 0.65 0.04 Fe 

Suma:   100.00 100.00   
 

Pierwiastek Wiązka Parametr k Atomowo % Masowo 

% 

Masowo 

%Sigma 

Oznaczenie 

standardowe 

C K series 0.02155 10.13 6.35 0.48 C Vit 

O K series 0.42420 62.07 51.83 0.30 SiO2 

Na K series 0.01601 1.28 1.54 0.04 Albite 

Al K series 0.11051 4.39 6.18 0.06 Al2O3 

Si K series 0.56061 19.68 28.85 0.18 SiO2 

K K series 0.08852 1.95 3.98 0.05 KBr 

Ca K series 0.01255 0.26 0.54 0.03 Wollastonite 

Fe K series 0.01634 0.25 0.72 0.05 Fe 

Suma:   100.00 100.00   

Rys. 6. Analiza składu perlitu ekspandowanego 

 

Rys. 7. Zdjęcie z mikroskopu skaningowego perlitu ekspandowanego 
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Dodatkowo przeprowadzono badania pomiaru ilości wytwarzanego gazu na 

jednostkę masy w temperaturze 900°C przy pomocy urządzenia Gasdur-

chmessgerat Typ PGD firmy Georg Fischer w atmosferze azotu. Testy 

przeprowadzano na 5 próbkach reprezentatywnych dla każdego z materiałów 

pobranych z dostaw od producentów. Uzyskano następujące wyniki: 

 Mikrosfery o granulacji 60-80 µm – 0 [cm³/g] 

 Wermikulit ekspandowany „fine” – 65 [cm³/g] +/- 8 

 Perlit ekspandowany EP 150 – 0 [cm³/g] 

4. Analiza wyników 

Przeprowadzona analiza chemiczna użytych do badań materiałów 

wskazuje na ich nieorganiczny charakter. Badania mikroskopowe oraz 

składu chemicznego perlitu ekspandowanego EP150, wermikulitu ekspan-

dowanego typu „fine” oraz mikrosfer wskazują, iż badane materiały są 

zgodne chemicznie z opisywanymi w literaturze materiałami [20-31]. 

W przypadku wermikulitu ekspandowanego oraz perlitu ekspandowanego 

ich skład chemiczny może się różnić nieznacznie w różnych partiach 

próbek nawet gdy jest to samo źródło pochodzenia gdyż są to materiały 

kopalne pochodzenia naturalnego. Wynika to z faktu, iż jest to minerał 

naturalny wydobywany metodami odkrywkowymi w różnych częściach 

świata. W literaturze pojawiają się różne interpretacje charakteru wiązań 

chemicznych w wermikulicie oraz perlicie ekspandowanym [25, 26]. Bada-

nia mikrosfer wskazały ich bardzo dużą zgodność z opisywanym w lite-

raturze składem chemicznym. 

Badania nad wydzielaniem gazów na jednostkę masy w temperaturze 

900°C w atmosferze azotu wskazuje, iż zarówno mikrosfery jak również 

perlit ekspandowany nie wykazują efektu wytwarzania gazów czyli są 

stabilne fizycznie do poziomu temperatury użytej w trakcie badań 900°C. 

Wermikulit ekspandowany wykazał poziom wydzielania gazów w prze-

dziale 57-73 cm³/g. Temperatura topienia wermikulitu ekspandowanego 

jest szacowana na poziomie 1100°C [25-27] w zależności od użytego 

materiału do badań. Wnioskować więc można, iż wydzielana substancja 

w trakcie obróbki termicznej wermikulitu ekspandowanego to para wodna. 

Próbki w trakcie badania nie były poddawane żadnej wstępnej obróbce 

fizycznej w związku z faktem tym z pewnością próbki wermikulitu 

ekspandowanego w warunkach laboratoryjnych zawierały wodę pocho-

dzącą z powietrza. Wermikulit ekspandowany jest powszechnie używanym 

materiałem w ogrodnictwie ze względu na unikalne właściwości absorbcji 

wody i utrzymywania wilgotności w hodowli roślin oraz warzyw.  
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5. Wnioski 

Przeprowadzona analiza wytwarzanych gazów w temperaturze 900°C 

dla mikrosfer, wermikulitu ekspandowanego oraz perlitu ekspandowanego 

wskazują, iż są to materiały, które przy swojej wysokiej odporności 

termicznej szeroko opisanej w literaturze jednocześnie nie wykazują żadnej 

w przypadku perlitu ekspandowanego oraz mikrosfer emisyjności gazowej 

lub niewielką emisyjność gazową w przypadku wermikulitu ekspandor-

wanego. Zastosowana metodyka badania w atmosferze azotu ujawnić miała 

zdolność materiałów do wytwarzania gazów podczas szokowego wpro-

wadzenia próbki do komory o temperaturze 900°C. Uzyskane wyniki badań 

będą referencyjnymi do porównania z przyszłymi badaniami ilościowego 

wydzielania się gazów perlitu ekspandowanego, wermikulitu ekspan-

dowanego oraz mikrosfer w powietrzu atmosferze lub w tlenie co będzie 

procesem spalania. 

Uwidocznione cechy testowanych próbek mogą być bardzo przydatne 

w projektowaniu nowych materiałów lub kompozytów gdzie priorytetem 

oprócz ekologicznego pochodzenia półproduktów będzie jeszcze ich 

wysoka odporność cieplna bez jednoczesnego wydzielania gazów podczas 

obróbki termicznej w wysokich temperaturach. 
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Ilościowa analiza wydzielanych gazów z perlitu, wermikulitu 

ekspandowanego oraz mikrosfer w temperaturze 900 C̊ 

Streszczenie 

W pracy przedstawiono wyniki badań ilościowego wydzielania się gazów w temperaturze 900°C 

z materiałów takich jak wermikulit ekspandowany, perlit ekspandowany oraz mikrosfery. Dla 

celów weryfikacji jakości otrzymanych próbek zbadano również skład chemiczny próbek celem 

porównania z danymi literaturowymi. Materiały wykorzystane w badaniach są rozpatrywane jako 

alternatywne wypełniacze do mieszanek, które maja pracować w podwyższonych temperaturach 

gdzie kolejnym priorytetem oprócz odporności termicznej jest również jak najmniejsze 

wydzielanie się gazów w wysokich temperaturach. Uzyskane wyniki wskazują, iż badane 

materiały są trafnym wyborem jako dodatki, które redukować mogą sumaryczne wydzielanie się 

gazów z mieszanek pracujących w wysokich temperaturach. 

Słowa kluczowe: wydzielanie gazów, mikrosfery, perlit, wermikulit 

Gas evolution investigation from expanded perlite, vermiculite  

and microspheres at 900 C̊ 

Abstract 

In the article are presented research results from gas evolution measurement at 900°C from 

expanded perlite, expanded vermiculite and microspheres. Additionally chemical analyse 

verification measurements was done in order to confirm the quality of received samples for 

testing against literature. Materials being tested are considered as alternative additive substances 

for mixtures working at high temperatures where parallel priority is low gas evolution despite the 

thermal resistance. Received results are showing that tested materials are good choice substances 

to be additives to reduce gas evolution during thermal treatment of the mixture. 

Keywords: gas evolution, microspheres, perlite, vermiculite. 
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Koncepcja Składowych Fizycznych Prądu 

w układach trójfazowych z odkształconymi 

przebiegami prądu jako dobra alternatywa 

w opisie zjawisk fizycznych 

1. Wprowadzenie 

Energia elektryczna dostarczana odbiorcom poprzez układy elektroener-

getyczne, opisywana jest przy pomocy wielkości energetycznych, zwanych 

mocami. W sinusoidalnych obwodach trójfazowych, można wyszczególnić 

3 moce, tj. moc czynną P, moc bierną Q oraz moc pozorną S. 

Obwody trójfazowe z sinusoidalnymi przebiegami prądu, od momentu 

wprowadzenia urządzeń elektronicznych, niemal nie występują w praktyce. 

Uwagę, należy zwrócić na trójfazowe obwody odkształcone, jako najbar-

dziej rozpowszechnione układy zasilające odbiorców. Właśnie takim obwo-

dom przysługuje szczególna uwaga oraz jak najdokładniejszy opis zacho-

dzących w nich, zjawiskom fizycznym. 

Autor koncepcji Składowych Fizycznych Prądu (SFP) proponuje roz-kład 

prądu zasilania odbiornika w trójfazowych obwodach odkształ-conych, na 4 

składowe, tj. prąd czynny 𝑖𝑎  (z ang. active current), prąd bierny 𝑖𝑟  (z ang. 

reactive current), prąd rozrzutu 𝑖𝑠 (z ang. scattered current) oraz prąd 

niezrównoważenia 𝑖𝑢  (z ang. unbalanced current). Oprócz obwodów 

odkształconych, istnieją również obwody, w których odbiornik generuje 

harmoniczne prądu przedostające się z odbiornika do systemu rozdzielczego. 

W układach takich, poza 4 składowymi prądu opisanymi powyżej, pojawia 

się 5 składnik, zwany prądem generowanym po stronie odbiorcy 𝑖𝐶 (z ang. 

customer current).  

Przed przystąpieniem do opisu wielkości energetycznych w danym 

obwodzie, należy poprawnie opisać moc pozorną. Powszechnie używana 

w elektrotechnice definicja mocy pozornej niedostatecznie charakteryzuje 

dzisiejsze obciążenie źródeł zasilania w obwodach niezrównoważonych, 

doprowadzając do błędnej wartości współczynnika mocy  cos 𝜑 [1]. 

                                                                
1 z.soljan@wp.pl, Katedra Elektroenergetyki, Fotoniki i Techniki Świetlnej, Wydział 

Elektryczny, Politechnika Białostocka, www.pb.edu.pl 
2 k.makar@doktoranci.pb.edu.pl, Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej, Wydział 

Elektryczny, Politechnika Białostocka, www.pb.edu.pl 
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2. Przyporządkowanie mocy czynnej w obwodach trójfazowych 

z przebiegami niesinusoidalnymi 

Odkształcenie prądu odbiornika przy równoczesnym braku zniekształć-

cenia napięcia zasilania, powodowane jest nieliniowością odbiornika lub 

jest wynikiem okresowej zmienności jego parametrów. Obie aberracje 

znacząco wpływają na właściwości energetyczne obwodu i równanie mocy.  

W celu określenia znaku mocy czynnych kolejnych harmonicznych 𝑃 , 

należy obliczyć moc czynną danej harmonicznej zgodnie ze wzorem: 

 

𝑃 = 𝑈𝐴 𝐼𝐴 cos 𝜑𝐴

+ 𝑈𝐵 𝐼𝐵 cos 𝜑𝐵 + 𝑈𝐶 𝐼𝐶 cos 𝜑𝐶 , 
(1) 

 

gdzie:  – oznacza kolejną harmoniczną, 𝑈𝐴 ,𝐵 ,𝐶  – napięcie kolejnej 

harmonicznej, odpowiednio fazy A, B, C, 𝐼𝐴 ,𝐵 ,𝐶  – prąd kolejnej harmo-

nicznej, odpowiednio fazy A, B, C, cos 𝜑𝐴 ,𝐵 ,𝐶  – cosinus kąta pomiędzy 

harmoniczną napięcia i prądu. Jeżeli w równaniu (1) obliczona moc 

w układzie trójfazowym będzie dodatnia (cos 𝜑 < 90°), przyjmuje się, że 

źródłem przepływu energii jest harmoniczna w napięciu systemu rozdzie-

lczego. W odwrotnej sytuacji, czyli gdy oszacowana moc jest ujemna 

(cos 𝜑 > 90°), przyjmuje się, że źródłem przepływu energii jest harmo-

niczna prądu generowanego w odbiorniku [1]. 

Kierując się powyższym opisem, można moce czynne poszczególnych 

harmonicznych przypisać do odpowiadających im zbiorów, tj.: 

 

𝑃 > 0 𝑙𝑢𝑏 𝑃 = 0, 𝑛𝑎𝑙𝑒żą 𝑑𝑜 𝑧𝑏𝑖𝑜𝑟𝑢 𝑁𝐷; 
𝑃 < 0, 𝑛𝑎𝑙𝑒żą 𝑑𝑜 𝑧𝑏𝑖𝑜𝑟𝑢 𝑁𝐶 , 

gdzie: 

ND – zbiór harmonicznych występujących po stronie systemu 

rozdzielczego; 

NC – zbiór harmonicznych występujących po stronie odbiorcy. 

 

W obu zbiorach wyodrębnić można prąd zasilania, napięcie oraz moc 

czynną. Zbiór po stronie dostawy energii można opisać jak następuje: 

 

 𝑖
𝜖𝑁𝐷

= 𝑖𝐷 , 

 

(2.1) 

 

 𝑢 = 𝑢𝐷

𝜖𝑁𝐷

,  
(2.2) 



 

Koncepcja Składowych Fizycznych Prądu w układach trójfazowych z odkształconymi 

przebiegami prądu jako dobra alternatywa w opisie zjawisk fizycznych 

 

93 

 

 𝑢𝐷 , 𝑖𝐷 =   𝑢 , 𝑖 

𝜖𝑁𝐷

=  𝑃 = 𝑃𝐷

𝜖𝑁𝐷

. 

 

(2.3) 

 

gdzie: 𝑖𝐷 , 𝑢𝐷 , 𝑃𝐷  – jest to odpowiednio prąd, napięcie oraz moc po 

stronie dostawcy. 

 

Zbiór 𝑁𝐶 opisać można jak następuje: 

 

 𝑖 = 𝑖𝐶
𝜖𝑁𝐶

,  
(3.1) 

 

 𝑢 = −𝑢𝐶

𝜖𝑁𝐶

,  
(3.2) 

 

 𝑢𝐶 , 𝑖𝐶 =   𝑢 , 𝑖 

𝜖𝑁𝐶

=  𝑃 = −𝑃𝐶

𝜖𝑁𝐶

. 

 

(3.3) 

 

gdzie: : 𝑖𝐶 , 𝑢𝐶 , 𝑃𝐶  – jest to odpowiednio prąd, napięcie oraz moc po 

stronie odbiorcy. 

Powyższy opis pozwala na rozkład prądu, napięcia oraz mocy czynnej 

na zaciskach odbiornika, na elementy związane ze stałym kierunkiem 

przepływu energii, tj.: 

 

𝑖
= 𝑖𝐷 + 𝑖𝐶 , 

 
(4.1) 

 

𝑢 = 𝑢𝐷 − 𝑢𝐶 ,  (4.2) 

 

𝑃
= 𝑃𝐷 − 𝑃𝐶 . 

 
(4.3) 

 

Rozkład taki, pozwala przypisać konkretne zjawiska fizyczne wystę-

pujące w obwodzie trójfazowym, zatem składowe prądu odbiornika 𝑖𝐷  oraz 

𝑖𝐶 uważa się za elementy koncepcji Składowych Fizycznych Prądu [1,2]. 
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3. Definicja mocy pozornej 

Podstawową konfigurację obwodu trójfazowego tworzy układ zasilania 

trójprzewodowego, przedstawiony na rysunku 1.  

Rysunek 3. Trójfazowy układ trójprzewodowy [opracowanie własne] 

Zgodnie z rysunkiem 1, energię dostarczaną ze źródła zasilania do 

odbiornika w czasie 𝑑𝑡, można opisać równaniem: 

 

𝑑𝑊 𝑡 =  𝑢𝐴 𝑡 𝑖𝐴 𝑡 + 𝑢𝐵 𝑡 𝑖𝐵 𝑡 
+ 𝑢𝐶 𝑡 𝑖𝐶(𝑡) dt, 

(5) 

 

wobec tego moc chwilowa na zaciskach (A, B, C) odbiornika, wynosi: 

 

𝑝 𝑡 =
𝑑𝑊(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝑢𝐴 𝑡 𝑖𝐴 𝑡 + 𝑢𝐵 𝑡 𝑖𝐵 𝑡 

+ 𝑢𝐶 𝑡 𝑖𝐶 𝑡 . 
(6) 

 

Moc czynna (P) w takim jak i każdym innym układzie jest wartością 

średnią, w okresie 𝑇 z mocy chwilowej, to jest: 

 

𝑃 =
1

𝑇
  𝑢𝐴𝑖𝐴 + 𝑢𝐵𝑖𝐵 + 𝑢𝐶𝑖𝐶 𝑑𝑡

𝑇

0

=  𝑈𝑓𝐼𝑓 cos 𝜑𝑓

𝑓=𝐴,𝐵,𝐶

. 

(7) 

 

Moc bierna w układach trójfazowych, definiowana jest jak następuje: 

 

𝑄 =  𝑈𝑓𝐼𝑓 sin 𝜑𝑓

𝑓=𝐴,𝐵,𝐶

. (8) 
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Opisane w ten sposób moce czynna i bierna, przyczyniły się do 

stworzenia tzw. geometrycznej mocy pozornej zaproponowanej w 1935 

roku przez American Institute of Electrical Engineers, tj.: 

 

𝑆𝐺 =  𝑃2 + 𝑄2 . (9) 

 

Ten sam instytut, oprócz geometrycznej mocy pozornej zdefiniował 

również arytmetyczną moc pozorną, tj.: 

 

𝑆𝐴 = 𝑈𝐴𝐼𝐴 + 𝑈𝐵𝐼𝐵
+ 𝑈𝐶𝐼𝐶 . 

(10) 

 

Najmniej znaną, ale jak się okazuje najlepiej opisującą definicją mocy 

pozornej, jest ta zaproponowana w 1922 roku przez Buchholza, 

mianowicie: 

 

𝑆𝐵

=  𝑈𝐴
2 + 𝑈𝐵

2 + 𝑈𝐶
2 𝐼𝐴

2 + 𝐼𝐵
2 + 𝐼𝐶

2. 
(11) 

 

Wszystkie trzy definicje mocy pozornej, zwracają identyczne wyniki 

tylko wtedy, gdy układ trójfazowy jest napięciowo i prądowo symetryczny. 

Problem pojawia się w momencie, gdy w obwodzie pojawia się odbiornik 

niezrównoważony – każda z mocy pozornych daje inną wartość [1]. 

4. Koncepcja SFP w trójfazowych obwodach odkształconych 

Koncepcja Składowych Fizycznych Prądu w niesinusoidalnych obwodach 

trójfazowych zawiera pewne uogólnienia, dzięki którym, występujący w nich 

opis zjawisk fizycznych jest poprawny. Po pierwsze, przyjmuje się, że 

odbiornik nie jest źródłem kolejnych harmonicznych w prądzie zasilania, 

wskutek nieliniowości lub okresowej zmienności parametrów. Po drugie, 

odbiornik taki zasilany jest napięciem symetrycznym trójfazowym trójprze-

wodowym kolejności zgodnej. Ostatnie uogólnienie dotyczy braku harmoni-

cznych napięcia kolejności zerowej, tj.  = 3𝑘. Powodem tego jest fakt, iż 

harmoniczne takie nie przyczyniają się do przepływu prądu odbiornika, 

a więc nie jest związane z nimi jakiekolwiek zjawisko fizyczne [1, 3, 4]. 

W celu uniknięcia harmonicznych kolejności zerowej, napięcie określa 

się względem sztucznego punktu zerowego – rysunek 2. 
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Rysunek 4. Odbiornik trójfazowy zasilany trójprzewodowo  

ze sztucznym zerem [opracowanie własne] 

Przy takich oznaczeniach, jak na rysunku 2, suma chwilowych napięć 

fazowych wynosi: 

 

𝑢𝐴 𝑡 + 𝑢𝐵 𝑡 + 𝑢𝐶(𝑡)
≡ 0. 

(12) 

 

Zgodnie z rysunkiem 2, oraz z uwzględnieniem kolejnych harmo-

nicznych , wektor chwilowych napięć symetrycznych na zaciskach A, B, 

C odbiornika, wynosi: 

 

𝒖𝒉 𝑡 =  

𝑢𝐴
(𝑡)

𝑢𝐵
(𝑡)

𝑢𝐶
(𝑡)

 , (13.1) 

 

identyczny wektora można zbudować dla prądów fazowych, tj.: 

 

𝒊𝒉 𝑡 =  

𝑖𝐴
(𝑡)

𝑖𝐵
(𝑡)

𝑖𝐶
(𝑡)

 . (13.2) 

 

Wektory w równaniach (13.1 i 13.2) można aproksymować 

wielomianami trygonometrycznymi – szeregi Fouriera, i przedstawić 

w postaci zespolonej, jak następuje: 

 

𝒖 𝑡 =  𝒖 𝑡 

∈𝑁

=  2Re   

𝑈𝐴

𝑈𝐵

𝑈𝐶

 

∈𝑁

𝑒𝑗𝜔1𝑡

=  2Re  𝑼𝑒𝑗𝜔1𝑡

∈𝑁

, 

(14.1) 
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𝒊 𝑡 =  𝒊 𝑡 

∈𝑁

=  2Re   

𝐼𝐴

𝐼𝐵

𝐼𝐶

 

∈𝑁

𝑒𝑗𝜔1𝑡

=  2Re  𝑰𝑒𝑗𝜔1𝑡

∈𝑁

. 

(14.2) 

 

gdzie:  

𝒖  oraz 𝒊  są to kolejne harmoniczne zawarte odpowiednio w napięciu 

i prądzie; 

𝜔1- częstotliwość podstawowej harmonicznej równa 50 Hz [1]. 

Wyznaczenie prądu trójfazowego 𝒊, odbiornika zasilanego trójprzewo-

dowo z sieci trójfazowej o napięciu zasilania 𝒖, przy założeniu, że jest to 

napięcie symetryczne, kolejności zgodnej, tj. 𝑢𝐵 𝑡 = 𝑢𝐴(𝑡 − 120°) oraz 

𝑢𝐶 𝑡 = 𝑢𝐴(𝑡 + 120°) [1], polega na określeniu prądów fazowych przy 

pomocy admitancji międzyfazowych odbiornika skojarzonego w trójkąt – 

rysunek 3, jak następuje: 

 

𝐼𝐴
= 𝑌𝐴𝐵

 𝑈𝐴
− 𝑈𝐵

 

− 𝑌𝐶𝐴
 𝑈𝐶

− 𝑈𝐴
 , 

(15.1) 

 

𝐼𝐵
= 𝑌𝐵𝐶

 𝑈𝐵
− 𝑈𝐶

 

− 𝑌𝐴𝐵
 𝑈𝐴

− 𝑈𝐵
 , 

(15.2) 

 

𝐼𝐶
= 𝑌𝐶𝐴

 𝑈𝐶
− 𝑈𝐴

 

− 𝑌𝐵𝐶
 𝑈𝐵

− 𝑈𝐶
 . 

(15.3) 

 

Rysunek 5. Trójfazowy odbiornik równoważny dla harmonicznej h-tego rzędu 

 skojarzony w trójkąt [opracowanie własne] 
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W związku z tym, że napięcie zasilania jest napięciem kolejności 

zgodnej, zespolone wartości skuteczne prądów fazowych można określić 

w następujący sposób: 

 

𝐼𝐴
=  𝑌𝐴𝐵

+ 𝑌𝐵𝐶
+ 𝑌𝐶𝐴

 𝑈𝐴

−  𝑌𝐵𝐶
+ 𝛼𝑌𝐶𝐴

+ 𝛼∗𝑌𝐴𝐵
 𝑈𝐴

, 
(16.1) 

 

𝐼𝐵
=  𝑌𝐴𝐵

+ 𝑌𝐵𝐶
+ 𝑌𝐶𝐴

 𝑈𝐵

−  𝑌𝐵𝐶
+ 𝛼𝑌𝐶𝐴

+ 𝛼∗𝑌𝐴𝐵
 𝑈𝐶

, 
(16.2) 

 

𝐼𝐶
=  𝑌𝐴𝐵

+ 𝑌𝐵𝐶
+ 𝑌𝐶𝐴

 𝑈𝐶

−  𝑌𝐵𝐶
+ 𝛼𝑌𝐶𝐴

+ 𝛼∗𝑌𝐴𝐵
 𝑈𝐵

, 
(16.3) 

 

gdzie: 

 

𝑌𝐴𝐵
+ 𝑌𝐵𝐶

+ 𝑌𝐶𝐴
= 𝑌𝑟

= 𝐺𝑟
+ 𝑗𝐵𝑟

, 
(17) 

 

jest admitancją równoważną dla h-tej harmonicznej. 

 

Prawa część równań (16.1-16.3) jest admitancją niezrównoważenia dla 

harmonicznej h-tego rzędu, o postaci: 

 

− 𝑌𝐵𝐶
+ 𝛼𝑌𝐶𝐴

+ 𝛼∗𝑌𝐴𝐵
 = 𝐴

= 𝐴𝑒𝑗𝜓  . 
(18) 

 

gdzie: 

𝜓 – jest przesunięciem fazowym występującym w admintancji nierówno-

ważenia. 

 

Równania (17-18) przedstawiają wyłącznie admitancje zmieniające się 

z harmoniczną kolejnego rzędu. Podstawą koncepcji SFP jest przedsta-

wienie odbiornika trójfazowego w postaci równoważnego odbiornika 

rezystancyjnego skojarzonego w gwiazdę, zasilanego prądem i napięciem 

symetrycznym – rysunek 4. 
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Rysunek 6. Równoważny trójfazowy odbiornik rezystancyjny połączony w gwiazdę 

[opracowanie własne] 

Na rysunku 4, pod skrótem 𝐺𝑟  kryje się konduktancja równoważna 

definiowana wzorem: 

 

𝐺𝑟 =
𝑃

 𝒖 2
, (19) 

 

gdzie: P – jest to moc czynna wynikająca z zasilania odbiornika 

napięciem 𝒖(𝑡) oraz prądem czynnym 𝒊𝑎(𝑡). 

Norma w elektrotechnice, czyli  𝑥 , gdzie x może być konkretnym 

parametrem (np. prąd lub napięcie) oznacza wartość skuteczną tegoż 

parametru. Oznaczenie to będzie stosowane w dalszej części artykułu. 

Całą relację prądowo-napięciową odbiornika trójfazowego można 

przedstawić w postaci: 

 

𝑰

= 𝑌𝑟
𝑼 + 𝐴𝒃𝑼 , 

(20) 

 

gdzie: 𝒃 jest macierzą zwierającą współczynniki obrotu 𝛽. 

Współczynniki te definiowane są w celu opisania identycznym wzorem 

harmonicznych kolejności zgodnej i przeciwnej w prądzie przewodowym. 

Określa się je następująco: 

𝛽 = 1𝑒𝑗𝑠
2

3
𝜋  

𝑑𝑙𝑎 𝑎𝑟𝑚𝑜𝑛𝑖𝑐𝑧𝑛𝑦𝑐 𝑘𝑜𝑙𝑒𝑗𝑛𝑜ś𝑐𝑖 𝑧𝑔𝑜𝑑𝑛𝑒𝑗, 𝑠 = 1,
𝑑𝑙𝑎 𝑎𝑟𝑚𝑜𝑛𝑖𝑐𝑧𝑛𝑦𝑐 𝑘𝑜𝑙𝑒𝑗𝑛𝑜ś𝑐𝑖 𝑝𝑟𝑧𝑒𝑐𝑖𝑤𝑛𝑒𝑗, 𝑠 = −1.

  

Macierz współczynników obrotu 𝒃, przyjmuje postać: 
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𝒃 =  

1 0 0
0 𝛽∗ 0
0 0 𝛽

 . 

W równaniu (20) wyróżniamy ponadto wektor napięć 

trójprzewodowych w postaci: 

𝑼 =  

𝑈𝐴

𝑈𝐵

𝑈𝐶

 . 

Z powyższych równań wynika, że prąd zasilania odbiornika można 

rozłożyć na cztery składowe, tj.: 

 

𝒊 = 𝒊𝑎 + 𝒊𝑟 + 𝒊𝑠 + 𝒊𝑢 , (21) 

 

gdzie poszczególne prądy można wyrazić w następujący sposób: 

prąd czynny 𝒊𝑎  zależny jako jedyny od mocy czynnej 𝑃 odbiornika, 

definiowany, jak następuje: 

 

 𝒊𝑎 =
𝑃

 𝒖 
, (22) 

 

prąd bierny 𝒊𝑟  pojawia się w prądzie zasilania wówczas, gdy wektory 

harmonicznych prądu są przesunięte fazowo względem wektorów 

harmonicznych napięcia, czyli wtedy gdy susceptancja 𝐵𝑟
 jest niezerowa: 

 

 𝒊𝑟 

=   𝐵𝑟
2  𝒖 2

∈𝑁

, (23) 

 

prąd rozrzutu 𝒊𝑠 pojawia się w prądzie zasilania wyłącznie wtedy, gdy 

konduktancja równoważna odbiornika 𝐺𝑟
 zmienia się wraz z rzędem 

harmonicznych: 

 

 𝒊𝑠 =    𝐺𝑟
− 𝐺𝑟 

2
 𝒖 2

∈𝑁

, (24) 

 

prąd niezrównoważenia 𝒊𝑢  pojawia się w prądzie zasilania wówczas, 

gdy odbiornik ma różne od zera admitancje niezrównoważenia 𝐴 . 

Admitancje te powodują asymetrię prądu zasilania. Prąd niezrównoważenia 

wyraża się wzorem: 
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 𝒊𝑢 =   𝐴
2 𝒖 2

∈𝑁

. (25) 

 

Równania (22÷25) zdefiniowane są poprzez parametry odbiornika. 

Zgodnie z koncepcją Składowych Fizycznych Prądu, składowe prądu 

zasilania można zdefiniować również w dziedzinie częstotliwości, jak 

następuje: 

prąd czynny 𝒊𝑎 : 

 

𝒊𝑎 =  2𝑅𝑒  𝐺𝑟𝑼𝑒𝑗𝜔1𝑡

∈𝑁

,  
(26) 

 

prąd bierny 𝒊𝑟 : 

 

𝒊𝑟

=  2𝑅𝑒  𝑗𝐵𝑟
𝑼𝑒𝑗𝜔1𝑡

∈𝑁

, 

 

(27) 

 

prąd rozrzutu 𝒊𝑠: 

 

𝒊𝑠 =  2𝑅𝑒   𝐺𝑟
− 𝐺𝑟 𝑼𝑒𝑗𝜔1𝑡

∈𝑁

,  
(28) 

 

prąd rozrzutu 𝒊𝑢 : 

 

𝒊𝑢

=  2𝑅𝑒  𝐴𝒃𝑼𝑒𝑗𝜔1𝑡

∈𝑁

. 

 

(29) 

 

Po rozłożeniu prądu zasilania na cztery składowe, równoważny 

odbiornik trójfazowy można zobrazować tak jak zostało to przedstawione 

na rysunku 5 [1-7]. 
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Rysunek 7. Schemat zastępczy trójfazowego odbiornika dla 4 składowych prądu według 

koncepcji SFP [opracowanie własne] 

4.1. Rozszerzenie koncepcji SFP na obwody trójfazowe 

z odbiornikiem generującym harmoniczne prądu 

Zgodnie z równaniem (21) prąd odbiornika można rozłożyć na 4 

składowe. Rozkład ten obowiązuje dla obwodów trójfazowych trójprzewo-

dowych o niesinusoidalnych przebiegach prądu zasilania. W momencie, 

gdy w układzie zasilania znajduje się odbiornik generujący harmoniczne 

prądu, równanie (21) musi zostać rozszerzone o składową generowaną po 

stronie odbiorcy, jak następuje: 

 

𝒊 = 𝒊𝑎 + 𝒊𝑟 + 𝒊𝑠 + 𝒊𝑢
+ 𝒊𝐶 , 

(30) 

 

gdzie: 𝒊𝐶  jest prądem generowanym po stronie odbiorcy (prąd 

odbiornika generującego harmoniczne) [1]. 



 

Koncepcja Składowych Fizycznych Prądu w układach trójfazowych z odkształconymi 

przebiegami prądu jako dobra alternatywa w opisie zjawisk fizycznych 

 

103 

5. Równanie mocy w obwodach trójfazowych według koncepcji 

Składowych Fizycznych Prądu  

Mnożąc wartości skuteczne napięcia i prądu odbiornika, uzyskuje się 

równanie mocy, jak następuje: 

 

𝑆 =  𝒖  𝒊 =   𝒖𝐷 2 𝒖𝐶 2  𝒊𝐷 2 𝒊𝐶 2

=  𝑆𝐷
2 + 𝑆𝐶

2 + 𝑆𝑀
2 , 

(31) 

 

gdzie w równaniu (31) można wyróżnić: 

 

𝑆𝐷 =  𝒖𝐷  𝒊𝐷 

=  𝑃𝐷
2 + 𝐷𝑠

2 + 𝑄2 + 𝐷𝑢
2, 

(32.1) 

 

𝑆𝐶

=  𝒖𝐶  𝒊𝐶 , 
(32.2) 

 

𝑆𝑀 =   𝒖𝐷 2 𝒊𝐶 2 +  𝒖𝐶 2 𝒊𝐷 2. (32.3) 

 

W równaniach (32.1÷32.3) zdefiniowane są następujące moce według 

koncepcji SFP: 

𝑃𝐷  – jest to moc czynna generowana po stronie dostawcy; 

𝑄 – moc bierna; 

𝐷𝑠 – moc rozrzutu; 

𝐷𝑢  – moc niezrównoważenia; 

𝑆𝐶  – moc pozorna powstająca w odbiorniku generującym harmoniczne 

prądu; 

𝑆𝑀  – moc pozorna powstająca pomiędzy dostawcą a odbiorcą energii. 

Jednym z ważniejszych elementów, które opisują układy elektro-

energetyczne jest tzw. współczynnik mocy 𝜆. Zgodnie z koncepcją SFP, 

można go zdefiniować w następujący sposób: 

 

𝜆 =
𝑃

𝑆

=
𝑃𝐷 − 𝑃𝐶

 𝑃𝐷
2 + 𝑄2 + 𝐷𝑠

2 + 𝐷𝑢
2 + 𝑆𝐶

2 + 𝑆𝑀
2

. (33) 
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Z równania (33) wynika, że współczynnik mocy 𝜆 w trójfazowych 

obwodach odkształconych z odbiornikiem generującym harmoniczne 

prądu, nie jest uzależniony wyłącznie od mocy czynnej i biernej ale aż od 6 

lub nawet 7 składowych [1, 5, 6, 7]. 

W celu dokładniejszego rozumienia koncepcji CPC, poniżej 

przedstawiony został przykład odbiornika trójfazowego – rysunek 6, 

zasilanego ze źródła symetrycznego napięcia kolejności zgodnej, o napięciu 

fazy A względem ziemi: 𝑢𝐴 𝑡 =  2𝑅𝑒 225𝑒𝑗𝜔1𝑡 + 55𝑒𝑗5𝜔1𝑡  𝑉. 

 

Rysunek 8. Przykład odbiornika trójfazowego zasilanego trójprzewodowo z transformatora 

o przekładni 1:1 [opracowanie własne] 

Dane do obwodu z rysunku 6: 

𝐼𝐴 = 467,8 A 𝑍𝐴𝐵 =  1 + 𝑗0,5 Ω 

𝐼𝐵 = 586,2 A 𝑍𝐵𝐶 =  1 + 𝑗1 Ω 

𝐼𝐶 = 181,2 A 𝑍𝐶𝐴 =  0,5 − 𝑗3 Ω 

 

Wartość skuteczna prądu fazowego wynosi: 

 

𝐼 =  𝐼𝐴
2 + 𝐼𝐵

2 + 𝐼𝐶
2 = 𝟕𝟕𝟏, 𝟓 𝐀 

 

Wartości skuteczne napięcia zasilania w obwodzie, wynoszą: 

 𝒖1 =  𝑈𝐴1

2 + 𝑈𝐵1

2 + 𝑈𝐶1

2 = 225 3 = 𝟑𝟖𝟗, 𝟕 𝐕 

 

 𝒖5 =  𝑈𝐴5

2 + 𝑈𝐵5

2 + 𝑈𝐶5

2 = 55 3 = 𝟗𝟓, 𝟑 𝐕 

 

 𝒖 =   𝒖1 2 +  𝒖5 2 = 𝟒𝟎𝟏, 𝟐 𝐕 

 

Admitancje międzyfazowe dla harmonicznej 1-go rzędu, wynoszą: 

 

𝑌𝐴𝐵1
=  0,8 − 𝑗0,4  S, 𝑌𝐵𝐶1

=  0,5 − 𝑗0,5  S, 𝑌𝐶𝐴1
=  0,054 + 𝑗0,324  S 
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Admitancja równoważna dla harmonicznej 1-go rzędu, wynosi: 

 

𝑌𝑟1
= 𝐺𝑟1

+ 𝑗𝐵𝑟1
=  1,354 − 𝑗0,576  S 

 

Admitancja niezrównoważenia dla harmonicznej 1-go rzędu, wynosi: 

 

𝐴1 = 1,239𝑒𝑗63,4°S 
 

Admitancje międzyfazowe dla harmonicznej 5-go rzędu, wynoszą: 

 

𝑌𝐴𝐵5
=  0,138 − 𝑗0,345  S 

𝑌𝐵𝐶5
=  0,038 − 𝑗0,192  S 

𝑌𝐶𝐴5
=  0,80 + 𝑗0,984  S 

 

Admitancja równoważna dla harmonicznej 5-go rzędu, wynosi: 

 

𝑌𝑟5
= 𝐺𝑟5

+ 𝑗𝐵𝑟5
=  0,996 + 𝑗0,447  S 

 

Admitancja niezrównoważenia dla harmonicznej 1-go rzędu, wynosi: 

 

𝐴5 = 1,594𝑒−𝑗2,8°S 
 

Moc czynna odbiornika pokazanego na rysunku 6, wynosi: 

 

𝑃 = 𝐺𝑟1
 𝒖1 

2 + 𝐺𝑟5
 𝒖5 

2 = 214675,4 W 

 

Konduktancja równoważna odbiornika, wynosi: 

 

𝐺𝑟 =
𝑃

 𝒖 2
= 1,334 S 

 

Wartości skuteczne prądów wg koncepcji Składowych Fizycznych 

Prądu, wynoszą: 

 

 𝒊𝑎 = 𝟓𝟑𝟓, 𝟐 𝐀 
 

 𝒊𝑟 = 𝟐𝟐𝟖, 𝟓 𝐀 
 

 𝒊𝑠 = 𝟑𝟑, 𝟏 𝐀 
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 𝒊𝑢 = 𝟓𝟎𝟔, 𝟐 𝐀 
 

Prądy, obliczone zostały na podstawie równań (22-25). 

 

Wartość skuteczna prądu zasilania, wg koncepcji CPC, wynosi: 

 

 𝒊 =   𝒊𝑎 2 +  𝒊𝑟 2 +  𝒊𝑠 2 +  𝒊𝑢 2 = 𝟕𝟕𝟏, 𝟗 𝐀 

 

Zgodnie z koncepcją Składowych Fizycznych Prądu, moce w obwodzie 

z rysunku 6, wynoszą: 

 

𝑆 =  𝒖 ∙  𝒊 = 𝟑𝟎𝟗𝟕𝟏𝟒, 𝟒 𝐕 ∙ 𝐀 
 

𝑃 =  𝒖 ∙  𝒊𝒂 = 𝟐𝟏𝟒𝟕𝟐𝟐, 𝟐 𝐖 
 

𝑄 =  𝒖 ∙  𝒊𝒓 = 𝟗𝟏𝟔𝟔𝟔, 𝟐 𝐯𝐚𝐫 
 

𝐷𝑠 =  𝒖 ∙  𝒊𝒔 = 𝟏𝟑𝟐𝟗𝟏, 𝟖 𝐕 ∙ 𝐀 
 

𝐷𝑢 =  𝒖 ∙  𝒊𝒖 = 𝟐𝟎𝟑𝟎𝟕𝟏, 𝟒 𝐕 ∙ 𝐀 
 

Współczynnik mocy 𝜆, obwodu pokazanego na rysunku 6, wynosi: 

 

𝜆 =
𝑃

𝑆
=

𝑃

 𝑃2 + 𝑄2 + 𝐷𝑠
2 + 𝐷𝑢

2
= 𝟎, 𝟔𝟗 

6. Wnioski 

Współczynnik mocy 𝜆 w trójprzewodowych układach trójfazowych 

z odbiornikiem generującym harmoniczne nie jest uzależniony od mocy 

czynnej i biernej lub mocy odkształcenia – zgodnie z definicją Budeanu, 

lecz od 7 składowych. Poza mocą pozorną (𝑆𝑀) powstającą pomiędzy dos-

tawcą a odbiorcą energii, każda z pozostałych jest ściśle związana z prądem 

odbiornika, a dokładniej z prądami odbiornika. W związku z tym, iż 

składowe prądu zasilania są wzajemnie ortogonalne, istnieje możliwość ich 

jednoczesnego nie występowania w układzie.  

Jak każda teoria mocy, tak i koncepcja Składowych Fizycznych Prądu, 

nie jest rozwiązaniem idealnym w opisie zjawisk fizycznych, mających 

miejsce w układach elektroenergetycznych. Niemniej jednak, poprzez 

wykorzystanie podejścia opartego na metodzie SFP, możliwe jest dokład-

niejsze tworzenie kompensatorów mocy biernej i mocy nierównoważenia, 
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odpowiedzialnych za podwyższanie współczynnika mocy i ograniczanie 

asymetrii w obwodzie. 

Autorzy tego artykułu uważają, że koncepcja SFP, może stać się 

najlepszym podejściem przy opisie zjawisk fizycznych występujących 

w układach trójfazowych.  
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Koncepcja Składowych Fizycznych Prądu w układach trójfazowych 

z odkształconymi przebiegami prądu jako dobra alternatywa w opisie 

zjawisk fizycznych 

Streszczenie 

Trójfazowe obwody elektryczne z niesinusoidalnymi przebiegami prądu są codziennością 

i stanowią wyzwanie dla osób opisujących lub zajmujących się nimi. Każdy obwód odkształcany 

jest, w mniejszym lub większym stopniu, przez obecne w nich niezrównoważenie obciążenia 

źródeł zasilania. W energetyce, zjawiska fizyczne zachodzące w układach elektroenergetycznych 

definiuje się poprzez moce, tj. moc czynną, bierną, pozorną i ewentualnie, jeżeli nie można 

wyjaśnić różnicy pomiędzy wartościami mocy czynnej i biernej w odniesieniu do mocy pozornej, 

dokłada się do tych trzech wielkości, moc niezrównoważenia. Takie podejście do opisu 

odkształconych obwodów trójfazowych, stworzył w latach dwudziestych rumuński profesor 

Constantin Budeanu. Teoria mocy, zdefiniowana przez niego, przetrwała aż do ukazania się 

w 1987 roku artykułu polskiego uczonego, profesora L.S. Czarneckiego, który w dużym 

uproszczeniu, wytknął błędne założenia Budeanu co do opisu fizycznego mocy występujących 

w jego teorii. To właśnie profesor Czarnecki jest autorem Koncepcji Składowych Fizycznych 

prądu (z ang. Current’s Physical Components - CPC). Jest to teoria mocy bardzo dobrze opisująca 

właściwości energetyczne w układach trójfazowych z sinusoidalnym jak i odkształconym 

przebiegiem prądu. 

Słowa kluczowe: prąd, odkształcenie, współczynnik mocy 
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The concept of Currents’ Physical Components in three-phase systems 

with a distortion current waveforms as a good alternative in the 

description of physical phenomena  

Abstract 

Three-phase circuits with non-sinusoidal current are commonplace and are a challenge for 

describing or dealing with them. Each circuit is distorted to a lesser or greater extent by the 

current unbalance in their load power sources. In the energy sector, the physical phenomena 

occurring in the electrical power systems are defined by the powers, i.e. active power, reactive, 

apparent and possibly, if you cannot explain the difference between the values of active and 

reactive power in relation to the apparent power, adds to these three size, unbalance power. Such 

an approach to the description of the distortion three-phase circuits, created in the twenties 

Romanian professor Constantin Budeanu. The theory of power, defined by him, survived until in 

the 1987 on the article Polish scholar, Professor S. L. Czarnecki, who very simply, he pointed out 

incorrect assumptions Budeanu in the description of the physical power occurring in his theory. 

This is what Professor Czarnecki is the author of Concept of Currents’ Physical Components - 

CPC. It is a theory of power very well describes the properties of energy in three-phase systems 

of sinusoidal and distorted the course of the waveform. 

Keywords: current, distortion, power factor 
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Kwas moczowy – związek o cennych 

właściwościach antyoksydacyjnych  

czy niebezpieczny proutleniacz? 

1. Wstęp 

Reaktywne formy tlenu (RFT) są molekułami funkcjonującymi na 

zasadzie wtórnych przekaźników komórkowych, które powstają podczas 

fizjologicznych procesów metabolizmu komórkowego. Uwalniane w nie-

wielkich ilościach pełnią rolę mediatorów i regulatorów metabolizmu. 

Wiele czynników oddziałujących na komórkę przyczynia się do wzmo-

żonego generowania RFT, których zmiany stężeń mają wpływ na ekspresję 

genów enzymów antyoksydacyjnych, białek ostrej fazy, cytokin i ich 

receptorów, czynników wzrostowych i genów białek adhezji komórkowej [1].  

Produkcja RFT w organizmie podlega ścisłej kontroli przez system 

licznych mechanizmów antyoksydacyjnych. W skład wewnątrzkomór-

kowych systemów antyoksydacyjnych wchodzą antyoksydanty drobno-

cząsteczkowe (witamina C, E, koenzym Q, karoteny, glutation i kwas 

moczowy) oraz antyoksydanty wielkocząsteczkowe (enzymatyczne), do 

których należą: dysmutaza ponadtlenkowa (SOD), katalaza (CAT), 

peroksydaza glutationowa (GPx) i reduktaza glutationowa (GRd). Niewy-

dolność systemów obrony oraz wzrost poziomu wolnych rodników pro-

wadzi do zaburzeń równowagi prooksydacyjno-antyoksydacyjnej, a w kon-

sekwencji do powstania stresu oksydacyjnego. Toksyczność RFT polega na 

ich reagowaniu z białkami, lipidami, węglowodanami i nukleotydami, co 

prowadzi do zaburzeń struktury i funkcji komórek [2, 3].  

Szczególnie podatne na utlenianie są wielonienasycone kwasy tłusz-

czowe wchodzące w skład fosfolipidów. Jest to proces łańcuchowy, któ-

rego kluczowym produktem jest dialdehyd malonowy (MDA), często 
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wykorzystywany jako wskaźnik oksydatywnych uszkodzeń lipidów. 

Produkty utleniania komponentu lipidowego błon komórkowych mają 

możliwość modyfikacji ich właściwości fizycznych. Prowadzą do obni-

żenia hydrofobowości lipidowego wnętrza komórki, zmiany funkcji recep-

torowych błon i organizacji podwójnej warstwy lipidowej, a w konsek-

wencji do zaburzeń ich asymetrii lipidowej i utraty integralności błon 

komórkowych. Ponadto są czynnikami rozprzęgającymi fosforylację 

oksydacyjną w mitochondriach [4].  

Reaktywne formy tlenu są również odpowiedzialne za oksydacyjne 

modyfikacje białek. Największą wrażliwość na działanie RFT wykazują 

reszty aminokwasów siarkowych i aromatycznych: cysteina, metionina, 

tyrozyna, tryptofan i fenyloalanina. Proces utleniania białek może prowa-

dzić do uszkodzeń odwracalnych i nieodwracalnych. Produkty pochodzące 

z utleniania cysteiny i metioniny mogą zostać naprawione przez swoiste 

reduktazy. W przypadku oksydacji pozostałych amino-kwasów, polegającej 

na wprowadzeniu grup karbonylowych i hydroksyl-lowych do łańcucha 

bocznego białek, dochodzi do zmian nieodwracalnych. Zmodyfikowane 

w ten sposób białka ulegają eliminacji na drodze selektywnej degradacji [1, 5].  

W wyniku oddziaływania wolnych rodników ze składnikami kwasów 

nukleinowych dochodzi do wielu uszkodzeń oksydacyjnych. Mitochon-

drialny DNA, ze względu na bliskie sąsiedztwo łańcucha oddechowego 

oraz ograniczoną wydolność systemów naprawczych, jest szczególnie 

narażony na uszkodzenia. Ponadto uszkodzenia oksydacyjne w obrębie 

cząsteczki DNA powodują, iż jest on bardziej immunogenny niż natywny 

DNA, co ma znaczenie w indukowaniu chorób z autoagresji, jak również 

chorób neurodegeneracyjnych [4, 6]. 

Kwas moczowy (UA) należy do antyoksydantów drobnocząstecz-

kowych i uznawany jest za główny czynnik odpowiedzialny za całkowitą 

zdolność antyoksydacyjną osocza krwi. Udział kwasu moczowego w och-

ronie antyoksydacyjnej jest jednak przedmiotem kontrowersji. Zaobser-

wowano, że właściwości kwasu moczowego zmieniają się zależnie od jego 

stężenia w osoczu oraz środowiska. W warunkach nasilonego stresu oksy-

dacyjnego i deficytu innych antyoksydantów UA wykazuje działanie 

proutleniające. Proces ten obserwowany jest nie tylko w warunkach hiper-

urykemii, ale także w przypadku stężeń w górnej granicy normy labo-

ratoryjnej (> 4 mg/dl). Te doniesienia stwarzają pole do dyskusji nad 

opracowaniem nowych wartości referencyjnych dla kwasu moczowego [7].  

2. Cel pracy  

Celem niniejszej pracy było podsumowanie obecnego, opartego na 

dowodach, stanu wiedzy w tym zakresie. 
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3. Budowa i metabolizm kwasu moczowego 

Kwas moczowy (C5H4N4O3) jest końcowym produktem przemiany 

puryn – heterocyklicznych związków organicznych składającymi się z czą-

steczek pirymidyny i imidazolu (rysunek 1) [8].  

 

Ryc.1. Wzór strukturalny kwasu moczowego (C5H4N4O3) [8] 

Pochodnymi puryn są adenina, guanina i hipoksantyna. Występują 

w organizmie w postaci wolnych związków lub w połączeniu z pentozami 

(rybozą lub dezoksyrybozą) jako nukleozydy (połączenie w pozycji N-9) 

lub nukleotydy (połączenie w pozycji C-5). Puryny są składowymi kwasów 

nukleinowych (DNA, RNA), kofaktorów (NAD+, FAD, CoA), związków 

wysokoenergetycznych (ATP, GTP, AMP), cząsteczek sygnałowych 

i neurotransmiterów (cAMP, cGMP, GTP) [8]. 

 Kluczową rolę w metabolizmie puryn pełni oksydaza ksantynowa 

katalizująca przekształcenie hipoksantyny w ksantynę oraz ksantyny 

w kwas moczowy, który jest słabo rozpuszczalny w płynach ustrojowych. 

Enzym urykaza katalizuje przemianę UA w rozpuszczalną alantoinę. Brak 

aktywności urykazy u człowieka jest bezpośrednim powodem zakończenia 

szlaku metabolizmu puryn na etapie słabo rozpuszczalnego kwasu 

moczowego, który następnie krystalizuje w tkankach, powodując zespół 

objawów klinicznych definiowanych jako dna moczanowa [8]. 

Alantoina powstaje w organizmie człowieka w głównej mierze w wyniku 

nieenzymatycznej reakcji kwasu moczowego z oksydantami. Sugerowano, że 

ocena stężenia alantoniny może być pomocna w ocenie narażenia organizmu 

na działania wolnych rodników. Trudności w wykorzystaniu tego związku 

jako miary intensywności reakcji utleniania moczanu wynikają z faktu, iż 

ulega on dalszym przekształceniom w organizmie [10]. 
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Rys.2. Szlak metabolizmu puryn [9] 

 

Ryc.3. Wzór strukturalny allantoiny [11] 

W organizmie człowieka produkowane jest na dobę ok. 250–750 mg 

kwasu moczowego. Główną drogą eliminacji UA są nerki, gdzie ulega on 

filtracji, a następnie reabsorpcji i sekrecji w kanaliku proksymalnym [8]. 

4. Rola kwasu moczowego w obronie antyoksydacyjnej 

Korzyścią ewolucyjną pozwalająca na utrwalenie wysokiego poziomu 

UA mogą być jego właściwości antyoksydacyjne. Kwas moczowy wys-

tępuje w bardzo dużych stężeniach w tkankach i komórkach organizmu, 

które narażone są na działanie oksydantów tj. śluzówce jelita, śródbłonku 

i hepatocytach [10].  

UA jest zmiataczem tlenu singletowego (
1
O2), rodnika wodoronad-

tlenkowego (HO2
∙
) i hydroksylowego (HO

∙
) oraz nadtlenoazotynu (ONOO

-
). 

Oprócz zdolności do neutralizowania wolnych rodników UA bierze 

również udział w wiązaniu jonów metali przejściowych, przez co zapo-

biega powstawaniu rodnika hydroksylowego. Większość badań wska-
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zujących na antyoksydacyjne działanie kwasu moczowego prowadzona 

była w warunkach in vitro, gdzie wykazano jego silne działanie cyto-

protekcyjne. Postulowano również znaczenie antyoksydacyjnego działania 

kwasu moczowego dla wydłużenia życia i zmniejszenia ryzyka chorób 

nowotworowych [12, 13]. 

Liczne doniesienia naukowe wskazują ponadto na istotny udział kwasu 

moczowego w przebiegu chorób o charakterze neurodegradacyjnym takich 

jak np. choroba Parkinsona, stwardnienie rozsiane czy udar mózgu. 

Chociaż istnieją dowody na to, że przewlekłe, wysokie stężenia kwasu 

moczowego są związane ze wzrostem ryzyka udaru mózgu, to jednak wiele 

wyników badań pokazuje, że gwałtowne zwiększenie stężenia kwasu 

moczowego może wykazywać działanie protekcyjne [14].  

Podobne korzystne właściwości UA zaobserwowano podczas badań 

prowadzonych na mysim modelu doświadczalnym z eksperymentalnym 

alergicznym zapaleniem mózgu i rdzenia (EAE). Podawanie wysokich 

dawek UA hamowało rozwój EAE u myszy poprzez inhibicję ONOO
- 

odpowiedzialnego za rozwój tej choroby. Zdolność UA do neutralizacji 

nadtlenoazotynu była widoczna szczególnie w obecności wolnych jonów 

żelaza (Fe
3+

) [14, 15]. 

Kwas moczowy pełni funkcję przeciwutleczniacza w środowisku 

hydrofilowym, ale nie posiada zdolności do neutralizowania rodników li-

pofilowych. Skuteczna ochrona błon komórkowych, jest możliwa tylko 

w obecności askorbinianu. Te właściwości fizykochemiczne UA mogą 

wyjaśniać, dlaczego właściwości antyoksydacyjne kwasu moczowego 

ujawniają się dopiero w hydrofilowych płynach biologicznych takich jak 

osocze [14].  

5. Proutleniające działanie kwasu moczowego 

Kwas moczowy jest uważany za główny przeciwutleniacz osocza 

ludzkiego, który może chronić przed starzeniem i stresem oksydacyjnym. 

Pomimo proponowanych właściwości protekcyjnych, zwiększony poziom 

kwasu moczowego jest często związany ze wzrostem ryzyka chorób 

sercowo-naczyniowych. Ponadto, najnowsze badania doświadczalne sugerują, 

że wysokie stężenie kwasu moczowego może odgrywać rolę w rozwoju 

chorób wchodzących w skład zespołu metabolicznego (cukrzyca, otyłość, 

nadciśnienie tętnicze) i ich powikłań, w wyniku indukcji stresu oksyda-

cyjnego [16].  

Początkowo sądzono, że UA w wyniku reakcji z tlenem singletowym 

rozkładany jest do alantoiny. Późniejsze badania wykazały jednak, że 

w obecności reaktywnych form tlenu lub nadtlenoazotynu kwas moczowy 

jest bardzo szybko degradowany, a produkty jego rozkładu mogą być 

cytotoksyczne. W zależności od stopnia rozkładu cząsteczki UA generowane 
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są różne formy wolnych rodników, od anionu kwasu moczowego do 

aminokarbonylu (-CONH2). W wysokich stężeniach lub w obecności jonów 

miedzi (Cu
+
/Cu

2+
) UA może nawet nasilać peroksydację lipidów [14]. 

U ludzi związek kwasu moczowego z rozwojem zespołu metabo-

licznego przypisywano hiperinsulinizmowi, ponieważ insulina zmniejsza 

wydalanie kwasu moczowego przez nerki. Zależność ta nie jest aż tak 

prosta, ponieważ hiperurykemia często poprzedza występowanie hiper-

insulinizmu, cukrzycy i otyłości u osób z zespołem metabolicznym. Ponad-

to u niektórych pacjentów z cechami zespołu metabolicznego stężenie kwa-

su moczowego mieści się w zakresie wartości referencyjnych. Doniesienia 

naukowe wskazują, że zespół metaboliczny występuje u 37% pacjentów 

z hiperurykemią, natomiast u osób z prawidłowym stężeniem kwasu Mo-

czowego tylko w około 20% przypadków, co pozwala za uznanie hiperury-

kemii za czynnik ryzyka rozwoju zespołu metabolicznego [16]. 

Interesującym odkryciem jest również fakt, że inkubacja mysich 

adipocytów in vitro w obecności kwasu moczowego prowadzi do nasilenia 

produkcji RFT, co prawdopodobnie jest wynikiem indukcji ekspresji zredu-

kowanych oksydaz dwunukleotydu nikotynoamidoadeninowego (NOX). 

Ponadto, UA może stymulować oksydazę NADPH, będącą głównym 

źródłem RFT w komórkach. Wyniki sugerują, że hiperurykemia indukuje 

w komórkach tłuszczowych stres oksydacyjny, który został ostatnio uznany 

za główną przyczynę insulinooporności i chorób układu krążenia [17-19].  

6. Przyczyny hiperurykemii 

Hiperurykemia jest definiowana zazwyczaj jako stężenie kwasu 

moczowego przekraczające 7,0 mg/dl. Nadmierna produkcja kwasu 

moczowego jest związana z takimi stanami, jak: dieta bogatobiałkowa, 

spożywanie alkoholu, zwiększony obrót komórkowy lub defekty 

enzymatyczne szlaku metabolizmu puryn [20]. Przyczyny hiperurykemii 

wymieniono w tabeli nr 1. 

6.1. Wrodzone wady metabolizmu puryn 

Problemy kliniczne związane z metabolizmem nukleotydów u ludzi są 

w większości spowodowane zaburzeniami katabolizmu puryn. Następstwa 

kliniczne mogą przybierać formę łagodnych do ciężkich, ze zgonem 

włącznie. Objawy chorobowe nieprawidłowego katabolizmu puryn wyni-

kają z nierozpuszczalności produktu końcowego, jakim jest kwas moczo-

wy. Nadmiar UA prowadzi do hiperurykemii i dny moczanowej, która we 

większość przypadków jest wynikiem nadmiaru puryn lub częściowego 

deficytu aktywności fosforybozylotransferazy hipoksantyno - guaninowej 

(HPRT) [20]. Wybrane wrodzone wady metabolizmu puryn przedstawiono 

w tabeli 2. 
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Tabela 1. Przyczyny hiperurykemii [20] 

 

Poziom metabolitów diagnostycznych podwyższony (↑), Hyp: 

hipoksantyna, ZUM: zakażenia układu moczowego [20] 

Częstość występowania deficytu fosforybozylotransferazy hipoksan-

tyno-guaninowej na świecie szacuje się na 1:100 000 do 1:380 000 

urodzeń. Badaniem, którego wynik nasuwa podejrzenie deficytu aktyw-

ności HPRT jest oznaczanie stężenia kwasu moczowego w surowicy oraz 

moczu. Możliwości leczenia wrodzonych wad metabolizmu puryn obej-

mują kontrolę gromadzenia się substratu, zastąpienie produktu reakcji, 

wiązanie lub rozcieńczanie szkodliwych metabolitów poprzez właściwy 

dobór diety, kontrolę endogennego wytwarzania oraz przyspieszenie 

wydalania. Dodatkowe metody, takie jak duże spożycie płynów, alkalizacja 

moczu poprzez podawanie węglanów lub cytrynianów oraz dieta 

niskopurynowa mogą być pomocne w zapobieganiu powstawania złogów 

kryształów [20]. 
  

Przyczyna hiperurykemii Prawdopodobny mechanizm 

Okres pomenopauzalny Urykozuryczne działanie estrogenów 

Amerykanie pochodzenia 

afrykańskiego 

Nieznany 

Choroby nerek Zmniejszenie wydalania kwasu moczowego wraz ze 

zmniejszeniem filtracji kłębuszkowej 

Diuretyki Zmniejszenie objętości osocza sprzyja reabsorpcji 

kwasu moczowego 

Zmniejszenie objętości osocza 

(odwodnienie, niewydolność serca) 

Jak wyżej 

Insulinooporność Zwiększenie wchłaniania zwrotnego sodu i 

moczanów 

Nadciśnienie tętnicze Powikłania mikroangiopatyczne sprzyjają 

niedokrwieniu tkanek i zwiększonemu wytwarzaniu 

oraz zmniejszonemu wydalaniu kwasu moczowego 

Alkohol 

 

Leki: cyklosporyna, takrolimus, 

etambutol, salicylany w małych 

dawkach, pirazynamid, lewodopa 

Zwiększenie wytwarzania kwasu moczowego, 

zmniejszenie wydalania przez nerki 

Zwiększenie ilości substratu do wytwarzania kwasu 

moczowego, wpływ na jego metabolizm 
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Tabela 2. Wybrane wrodzone wady metabolizmu szlaku puryn. 

7. Podsumowanie 

Kwas moczowy bierze udział w złożonych reakcjach z różnymi 

utleniaczami, ale wykazuje działanie ochronne tylko w środowisku hydro-

filowym, co jest prawdopodobnie głównym ograniczeniem funkcji kwasu 

moczowego jako przeciwutleniacza. Reakcje UA z oksydantami mogą 

generować powstawanie wolnych rodników, które propagują reakcję 

łańcuchową i dalsze oksydacyjne uszkodzenia komórek. Świadomość 

szkodliwego wpływu wysokich stężeń kwasu moczowego stwarza pole do 

dyskusji nad koniecznością kontroli tego parametru z opracowaniem 

nowego zakresu wartości referencyjnych włącznie. 

  

Defekt Synonim Skrót Cechy kliniczne Metabolity 

diagnostyczne 

Rodzinna młodzieńcza 

nefropatia 

młodzieńcza 

dna moczanowa 

FJHN młodzieńcza dna 

moczanowa, 

nadciśnienie tętnicze, 

szybko postępująca 

niewydolność nerek 

UA↑ 

Deficyt 

fosforybozylotransferazy 

hipoksantynoguaninowej 

— całkowity 

 

 

 

 

 

 

 

— częściowy 

 

 

 

 

 

zespół Lesch-

Nyhana 

 

 

 

 

 

zespół Kelley-

Seegmillera 

HPRT 

 

 

 

 

LND 

 

 

 

 

 

 

KSS 

 

 

 

 

 

postępujące 

uszkodzenie rozwoju 

motorycznego, 

spastyczność, drgawki, 

samookaleczanie 

 

młodzieńcza dna 

moczanowa, ZUM, 

kamica nerkowa, 

niewydolność nerek 

 

 

 

 

 

UA↑, Hyp↑ 

 

 

 

 

 

 

UA↑ 
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Kwas moczowy – związek o cennych właściwościach 

antyoksydacyjnych czy niebezpieczny proutleniacz? 

Streszczenie  

Kwas moczowy (UA) jest końcowym produktem przemiany puryn – heterocyklicznych 

związków organicznych składających się z cząsteczek pirymidyny i imidazolu. W organizmie 

człowieka produkowane jest na dobę ok. 250–750 mg kwasu moczowego. 

Główną drogą eliminacji UA są nerki, gdzie ulega on filtracji, a następnie reabsorpcji i sekrecji 

w kanaliku proksymalnym. Do wzmożonej produkcji kwasu moczowego dochodzi w przypadku 

stosowania diety bogatobiałkowej, nadmiernego spożywania alkoholu, nasilonego obrotu 

komórkowego lub wrodzonych wad metabolizmu puryn. Kwas moczowy uznawany jest za 

główny czynnik odpowiedzialny za całkowitą zdolność antyoksydacyjną osocza krwi. Możli-

wości antyoksydacyjne UA są jednak przedmiotem kontrowersji. Zaobserwowano, że właści-

wości kwasu moczowego zmieniają się zależnie od jego stężenia w osoczu oraz środowiska. 

W warunkach nasilonego stresu oksydacyjnego i deficytu innych antyoksydantów UA wykazuje 

działanie proutleniające. Świadomość szkodliwego wpływu wysokich stężeń kwasu moczowego 

stwarza pole do dyskusji nad koniecznością kontroli tego parametru z opracowaniem nowego 

zakresu wartości referencyjnych włącznie. Celem niniejszej pracy było podsumowanie obecnego, 

opartego na dowodach, stanu wiedzy w tym zakresie. 

Słowa kluczowe: kwas moczowy, stres oksydacyjny, antyoksydanty, wolne rodniki 

Uric acid – a valuable antioxidant or dangerous pro-oxidising agent? 

Abstract  

Uric acid (UA) is the final product of purine metabolism - heterocyclic organic compounds that 

are consisting of pyrimidine and imidazole. Human body produce approx. 250-750 mg of uric 

acid per day. The major route of elimination of uric acid are kidneys, where it undergoes filtration 

and in next step reabsorption and secretion in the proximal tubule. Increased production of uric 

acid occurs when rich protein diet is implemented or in situation of excessive alcohol 

consumption. It occurs also when there is an increase of rotation of cellular or inborn defect of 

purines metabolism. Uric acid is considered as main factor responsible for the total antioxidant 

capacity of blood plasma. However antioxidant capacity of uric acid is a very controversial issue. 

It was observed that the characteristics of uric acid may vary depending on its concentration in 

plasma and the environment. In conditions of a strong oxidative stress and in deficit of other 

antioxidants uric acid demonstrates a strong pro-oxidant activity. Knowledge about the harmful 

effects of high levels of uric acid gives the opportunity for discussion about the need to control 

this parameter and the development of a new range of reference values. The aim of this study was 

to summarize the current knowledge in this area, based on the available evidence in this branch of 

science. 

Keywords: uric acid, oxidative stress, antioxidants, free radicals 
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Nadprzewodnictwo w związkach  

zawierających pierwiastki ziem rzadkich na  

przykładzie związków YSn3 oraz YB6 

1. Wprowadzenie 

W ramach pracy przeanalizowano właściwości nadprzewodzące 

w związkach zawierających pierwiastki ziem rzadkich, opierając się na 

przykładzie związków YSn3 oraz YB6. Za punkt wyjścia przyjęto, iż 

indukcja fazy nadprzewodzącej jest warunkowana oddziaływaniem 

elektronowo-fononowym. Wszelkie obliczenia, umożliwiające wyznacze-

nie podstawowych parametrów termodynamicznych związków zawiera-

jących pierwiastek ziem rzadkich zostały przeprowadzone w ramach 

klasycznego formalizmu równań Eliashberga. Model ten będący uogól-

nieniem powszechnie znanej teorii BCS (Bardeena-Coopera-Shrieffera) 

pozwala z wysoce dobrą dokładnością wyznaczać elementarne parametry 

oraz funkcje termodynamiczne stanu nadprzewodzącego danego związku. 

Potwierdzeniem tego jest zgodność wyników numerycznych i ekspert-

menttalnych. Przedstawione treści nawiązują także do wzorów McMillana 

i Allena-Dynesa, dzięki którym można wyznaczyć temperatury krytyczne 

badanych nadprzewodników. Zastosowanie tych wzorów ma jednak głów-

nie charakter porównawczy. Pozwala ono bowiem na zestawienie wyników 

uzyskanych w ramach różnych formalizmów z wynikami eksperyment-

talnymi, a co najważniejsze wybranie najodpowiedniejszej do danego 

związku metody obliczeniowej. 

Celem niniejszej pracy jest wyjaśnienie czytelnikowi zjawiska nadprze-

wodnictwa w oparciu o cechy stanu nadprzewodzącego indukującego się 

w związkach zawierających pierwiastki ziem rzadkich – YSn3 oraz YB6. 

Ponadto, do zasadniczych założeń należy również wyjaśnienie działania 

formalizmu równań Eliashberga oraz wyznaczenie wartości głównych 

parametrów termodynamicznych charakteryzujących stan nadprzewodzący 

dla związków YSn3 i YB6. 
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2. Odkrycie nadprzewodnictwa 

Od zarania dziejów ludzkość ciekawa otaczającego jej świata, próbo-

wała odkrywać to co nieznane, czy niezrozumiałe. Przeprowadzanie wszel-

kich eksperymentów nie zawsze przynosiło jednak przewidywane rezultaty, 

a nierzadko wręcz czysty przypadek decydował o przełomowych dla 

przyszłych pokoleń odkryciach. W taki też sposób zostało całkiem przy-

padkowo odkryte zjawisko nadprzewodnictwa, będące od wielu lat 

głównym obiektem badań naukowców na całym świecie. Sama historia 

nadprzewodnictwa jest stosunkowo krótka, jednak owocna w wiele bardzo 

ważnych odkryć różnych zjawisk, niezbędnych do całościowego scharakte-

ryzowania stanu nadprzewodzącego. Rozwój dzisiejszych nauk technicz-

nych w znacznym stopniu zawdzięcza się właśnie odkryciu zjawiska 

nadprzewodnictwa. Miało ono miejsce 25 października 1911 roku w labo-

ratorium kriogenicznym na Uniwersytecie w Leidzie. Holenderski uczony 

Heike Kamerlingh Onnes podczas badań nad oporem rtęci znajdującej się 

w ciekłym helu zaobserwował nagły spadek jej rezystancji w temperaturze 

około CT  = 4,3 K a w temperaturze CT = 4,15 K ( CT = -269 K) już 

całkowity zanik oporu [1]. Cecha ta została przedstawiona na wykresie 

poniżej [Rysunek 1]. 

 

Rysunek 1. Wykres zależności oporu elektrycznego od temperatury dla materiału 

nadprzewodzącego i typowego przewodnika [opracowanie własne] 

Kamerlingh Onnes zdawał sobie sprawę ze znaczenia zaobserwowanego 

zjawiska, jednak nie potrafił wyjaśnić sedna zachodzącego procesu. 

Uczony kontynuował badania, rozszerzając je na inne pierwiastki jak cyna 

i ołów. Na podstawie zwielokrotnionej liczby eksperymentów zauważył, iż 

zjawisko spadku oporności, a następnie jej zaniku, zachodzi również dla 
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innych metali niemagnetycznych. Onnes stwierdził, że zanik oporu Elek-

trycznego jest sygnałem utworzenia się nowego stanu materii, a zjawisko to 

nazwał pierwotnie supraconductivity. Dopiero na przestrzeni lat nazwę 

zmieniono na superconductivity, czyli nadprzewodnictwo. Za swoje przełomo-

we odkrycie holenderski naukowiec w roku 1913 otrzymał nagrodę Nobla [1]. 

3. Charakterystyka stanu nadprzewodzącego 

Istnieje wiele definicji charakteryzujących nadprzewodnictwo. Jedna 

z nich, a zarazem najczęściej używana w wielu źródłach mówi, iż jest to 

cecha przewodnika elektrycznego, którego rezystancja spada do zera 

poniżej pewnej temperatury zwanej temperaturą krytyczną. Wartość 

wspomnianej temperatury krytycznej jest z kolei ściśle uzależniona od 

takich czynników jak: skład chemiczny czy struktura rozpatrywanego 

związku. Nie bez znaczenia pozostaje także działanie pola magnetycznego 

i ciśnienia.  

Pierwiastki i związki chemiczne wykazujące właściwości nadprze-

wodzące w stanie normalnym, są dość dobrymi przewodnikami o przewod-

nictwie metalicznym lub półprzewodnikowym. Po osiągnięciu jednak 

charakterystycznej dla danego materiału temperatury krytycznej, materiały 

te wykazują przejście fazowe do stanu nadprzewodzącego posiadającego 

dwie podstawowe cechy [2]: 

 zanik oporu materiału podczas przepływu przez niego prądu stałego 

(mówiąc dokładniej opór zmniejsza się do wartości wprost 

niemierzalnej), 

 linie pola indukcji magnetycznej są całkowicie wypchnięte z wnętrza 

materiału nadprzewodnika – materiał staje się idealnym diamagnetykiem. 

Druga z wymienionych cech to tzw. efekt Meissnera. Istnieją teorie 

uznające to zjawisko za bardziej fundamentalną cechę stanu nadprzewo-

dzącego, niż zanik oporności, ponieważ jego zajście informuje nas 

o powstaniu nowej fazy termodynamicznej oraz o przejściu fazowym. 

Zjawisko Meissnera jest stosunkowo łatwo wytłumaczalne na przykładzie 

nadprzewodzącej kuli, która w sposób ciągły jest schładzana w stałym, 

zewnętrznym polu magnetycznym. Kiedy następuje przejście przez 

temperaturę krytyczną, linie indukcji pola magnetycznego zostają 

wypchnięte z wnętrza kuli, a zatem staje się ona idealnym diamagnetykiem 

[2]. Proces ten został zobrazowany na Rysunku 2.  
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Rysunek 2. Wizualizacja efektu Meissnera na przykładzie nadprzewodzącej kuli  

[opracowanie własne] 

Istotną cechą większości nadprzewodników jest także efekt izotopowy. 

Wyraża on zależność pomiędzy wartością temperatury krytycznej danego 

nadprzewodnika a liczbą masową izotopu. Efekt izotopowy świadczy więc 

o tym, iż różne izotopy tego samego pierwiastka, a raczej związki che-

miczne które je zawierają, mogą wykazywać inne wartości osiąganych 

temperatur krytycznych (o ile posiadają właściwości nadprzewodzące), 

w zależności od rodzaju izotopu. Odnotowano następującą zależność 

między temperaturą krytyczną ( CT ) a masą atomową izotopu określonego 

pierwiastka: 

 

 
.CM T const 
        (1) 

gdzie: 

M - masa izotopu, 

CT  - temperatura krytyczna charakterystyczna dla danego pierwiastka. 

Z kolei wartości wykładnika   są wyznaczane eksperymentalnie 

i pozostają charakterystyczne dla danego nadprzewodnika.  

Efekt ten jest dowodem na silną zależność nadprzewodnictwa od drgań 

sieci krystalicznej. Nowoodkryte związki, które podejrzewa się o wyka-

zywanie właściwości nadprzewodzących, często bada się pod kątem efektu 

izotopowego. Należy jednak zaznaczyć, iż są wyjątki od tej reguły, 

a w niektórych przypadkach nie jest to kryterium rozstrzygające [2]. 

4. Formalizm równań Eliashberga 

Przełomowa teoria równań Eliashberga jest uogólnieniem teorii BCS 

(Bardeena - Coopera - Shrieffera). Obydwa wspomniane modele pozwalają 

na określenie właściwości termodynamicznych danego układu nadprzewo-
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dzącego, w przypadku równań Eliashberga także wysokotemperaturowego. 

W porównaniu z teorią zaproponowaną przez Bardeena, Coopera i Shrieffera, 

wykazano jednak, że wyniki uzyskane na drodze formalizmu równań 

Eliashberga, w większym stopniu pokrywają się z otrzymywanymi wyni-

kami eksperymentalnymi. Punktem wyjściowym w rozważaniach nad 

omawianym formalizmem Eliashberga jest hamiltonian elektronowo – 

fononowy (hamiltonian Fröhlicha). Jego funkcją jest modelowanie i kształ-

towanie liniowych oddziaływań pomiędzy elektronami i drganiami sieci 

krystalicznej [3]: 

 , ( ).k k k q q q k k q k q k q q

k q k

H c c b b g c c b b   
 

    

          (2) 

Symbol q  określa relację dyspersyjną wywołaną drganiami sieci 

krystalicznej, natomiast qkkg ,  to wielkość charakteryzująca oddziaływanie 

elektron-fonon. Symbole 

qb  i qb  oznaczają operatory kreacji i anihilacji 

stanu fononowego o pędzie q, a 

kc  oraz kc  to operatory kreacji 

i anihilacji dla spinów },{  . Użycie funkcji k  umożliwia obliczenie 

energii pasmowej elektronu. 

Z matematycznego punktu widzenia, w celu ilościowego scharak-

teryzowania właściwości termodynamicznych rozpatrywanego układu 

należy rozwiązać równania Eliashberga odpowiednio na osi urojonej oraz 

w reprezentacji mieszanej. Takie postaci równań Eliashberga są możliwe 

do wyprowadzenia dzięki wykorzystaniu wcześniej przedstawionego 

hamiltonianu (2) oraz termodynamicznych funkcji Greena. Rozwiązując 

równania Eliashberga na osi urojonej wyznacza się dokładną wartość 

temperatury krytycznej danego materiału nadprzewodzącego, różnicę 

energii swobodnej pomiędzy stanem normalnym i nadprzewodzącym, 

termodynamiczne pole krytyczne oraz skok ciepła właściwego. 

Równania Eliashberga na osi urojonej przyjmują postać: 
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W powyższych równaniach symbol )( nn i   to tzw. funkcja 

parametru porządku, )( nn iZZ 
 

oznacza czynnik renormalizujący 

funkcję falową, Bk  to stała Boltzmanna, a 
*  

pseudopotencjał 
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kulombowski. Powyższe funkcje zależą bezpośrednio od tzw. częstości 

Matsubary oznaczonej symbolem n . Rozwiązanie równań Eliashberga 

w reprezentacji mieszanej umożliwia wyznaczenie fizycznej wartości 

parametru porządku oraz masy efektywnej elektronu [3]: 

*

2 2 2

' 2 ' ' '

0

'

' 2 2 ' 2 '

' 2 ' ' '

0

'

' 2 2 '

( ) [ ( ) ( | |)]

( )[[ ( ) ( )]

( )
]

( ) ( ) ( )

( )[[ ( ) ( )]

( )

( ) ( )

M
n

B n c n

n M
n n n

BE FD

BE FD

i k T i
Z

i d F f f

i

Z i i

i d F f f

i

Z i


          

 

     

   

        

     

   

     







    


  

 


     

  

 


   







2 '
],

( )i   
   (5) 

2 2 2

' 2 ' ' '

0

' '

' 2 2 ' 2 '

' 2 ' ' '

0

' '

' 2 2 '

( ) 1 ( )

( )[[ ( ) ( )]

( ) ( )
]

( ) ( ) ( )

( )[[ ( ) ( )]

( ) ( )

( ) (

M
n n

B n

n M
n n n

BE FD

BE FD

Zi
Z i k T i

Z

i
d F f f

Z i

Z i i

i
d F f f

Z i

Z


     

  


    



    

        


    



    

   







   


  

  


     

  

  


  







2 '
].

) ( )i i      
    (6) 

Oznaczenie   reprezentuje tzw. funkcję Heaviside'a a c  oznacza 

częstość odcięcia. W równaniach Eliashberga w reprezentacji mieszanej 

pojawia się również symbol funkcji Bosego – Einsteina – )(BEf  oraz 

symbol funkcji Fermiego – Diraca – )(FDf . Dla parametru porządku 

zarezerwowany jest symbol n , z kolei   to tzw. jądro parujące [3]. 

Istotnym oznaczeniem pojawiającym się w powyższych równościach jest 

funkcja Eliashberga, zapisana jako )(2  F . Funkcja ta charakteryzuje 

w pełni oddziaływania pomiędzy elektronami znajdującymi się blisko 

powierzchni Fermiego a fononami posiadającymi energię  . Kształt 
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funkcji Eliashberga jest indywidualny dla każdego związku wykazującego 

właściwości nadprzewodzące. Jest to zasadnicza różnica w odniesieniu do 

równań Eliashberga, które to zawsze pozostają niezmienne bez względu na 

rozpatrywaną substancję. 

5.  Wzory McMillana i Allena-Dynesa 

Ze względu na znaczne zainteresowanie obiektem badań, którym stało 

się nadprzewodnictwo na przestrzeni lat, powstał szereg formalizmów oraz 

wzorów pozwalających na wyznaczanie podstawowych cech tego stanu. 

Przykładem wspomnianych formuł matematycznych są chociażby wzory 

McMillana oraz Allena-Dynesa, dzięki którym można wyznaczyć tem-

peratury krytyczne badanych związków. 

Wspomniany wzór McMillana ma postać [4]:  

 

 

ln 1,04(1 )
exp[ ],

*1,20 (1 0,62 )
T
c

 

  

 


   (7) 

 

a jego zmodyfikowana postać czyli wzór Allena-Dynesa przedstawia się 

następująco [5]: 

 

 

1 2 ln 1,04(1 )
exp[ ].

*1,20 (1 0,62 )

f f
T
c

 

  

 


   (8) 

We wzorze Allena-Dynesa występują specjalne współczynniki 

korygujące 1f  i 2f , z kolei symbol ln ,
 
zastosowany w powyższych 

równościach oznacza tzw. częstość logarytmiczną. Zastosowanie wzorów 

(7) oraz (8) w celu obliczenia CT  danego związku chemicznego ma przede 

wszystkim charakter porównawczy.  

6. Nadprzewodnictwo w związkach zawierających  

pierwiastki ziem rzadkich 

Itr jest jednym z 17 pierwiastków należących do metali ziem rzadkich 

(RE, REE – Rare Earths, Rare Earth Elements). Oprócz itru, podstawę tej 

grupy stanowi 15 lantanowców o liczbach atomowych od 57 do 71 oraz 

skand. Metale ziem rzadkich występują w minerałach skorupy ziemskiej 

i posiadają podobne względem siebie właściwości chemiczne oraz 

fizyczne. Wykazują one silne pokrewieństwo natury geochemicznej wystę-

pując najczęściej w postaci tzw. plejad, a więc „upakowanych” połączeń 

kliku związków bardzo trudnych do rozdzielenia [6]. Grupa ta stanowi 
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jednak jedynie siódmą część wszystkich pierwiastków występujących 

w naturze, przy czym warto podkreślić, że najbardziej charakterystyczne 

związki, w których można je spotkać to węglany, fosforany, krzemiany 

oraz tlenki o charakterze zasadowym. Największe pokłady pierwiastków 

ziem rzadkich znajdują się na terenach Chińskiej Republiki Ludowej, Indii 

i Rosji. Tradycyjny podział wśród metali ziem rzadkich dzieli je na lekkie 

(np. LaSn3) oraz ciężkie (YSn3). Omawiany w pracy związek YSn3 należy 

do rodziny materiałów o wzorze ogólnym LnSn3, gdzie symbol Ln oznacza 

jeden z metali ziem rzadkich – w tym przypadku itr. Substancja YB6, rów-

nież będąca przedmiotem niniejszej pracy reprezentuje związki o wzorze 

ogólnym YX3 (YX6), w których X stanowią pierwiastki należące do 13 i 14 

grupy układu okresowego. Porównanie wymienionych związków chemicz-

nych w sposób całościowy, umożliwiło wyciągnięcie wniosków dotyczących 

właściwości nadprzewodzących rozpatrywanych materiałów [6]. YSn3 oraz 

YB6 charakteryzują się silnym oddziaływaniem elektron – fonon, dlatego też 

do wyznaczenia ich podstawowych parametrów termodynamicznych zostały 

wykorzystane odpowiednie funkcje Eliashberga. Należy zaznaczyć, iż 

pierwiastki ziem rzadkich są bardzo ciekawym obiektem badań bowiem 

posiadają szereg zastosowań wynikających nie tylko z ich właściwości 

nadprzewodzących. Powszechnie stosuje się je m.in. jako silne magnesy, 

(dysproz, holm) do produkcji laserów (erb, dysproz), światłowodów (iterb), 

czy ceramiki (itr) [6]. 

6.1. Stan nadprzewodzący indukujący się w związku YSn3 

Związek YSn3 stanowiący bezpośrednie połączenie itru z cyną otrzymy-

wany jest głównie dzięki wykorzystaniu tzw. metod wysokociśnieniowych. 

Następuje wówczas relatywna zmiana wielkości atomów związku pod 

wpływem działania wyraźnie zwiększonego ciśnienia. Wspomniana zmiana 

rozmiaru cząsteczki wpływa znacząco na stabilność struktury krystalicznej 

określonego związku, występującego w fazie międzymetalicznej. Opty-

malne warunki dla syntezy YSn3 to działanie ciśnienia z zakresu od 1 do 7 

GPa oraz temperatura w przedziale od 400
0 

C do 1300
0 

C [7]. Związek 

YSn3 posiada strukturę kubiczną analogiczną do struktury związku AuCu3 

[8]. Jest on przedstawicielem nadprzewodników drugiego rodzaju, 

charakteryzujących się posiadaniem dwóch pól krytycznych. W tym 

przypadku ich wartości wynoszą odpowiednio dla dolnego pola 

krytycznego (
1C

H ) 90 Oe natomiast dla górnego (
2C

H ) 3000 Oe. Stan 

nadprzewodzący w YSn3 jest indukowany poprzez klasyczne oddziały-

wanie elektron-fonon [3]. W celu jak najdokładniejszego scharakteryzo-

wania właściwości termodynamicznych omawianego materiału, wszelkie 

obliczenia zostały przeprowadzone dla trzech wartości pseudo-potencjału 
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kulombowskiego 
*  równych odpowiednio 0,1, 0,2 oraz 0,3. 

Indywidualny dla związku YSn3 kształt funkcji Eliashberga został przed-

stawiony na Rysunku 3. 

 

Rysunek 3. Wykres funkcji Eliashberga dla związku YSn3 [9] 

Na przedstawionym wykresie widoczne są charakterystyczne maksima 

funkcji, które dla konkretnie omawianego przypadku wynoszą: 5 meV, 8 

meV oraz 15 meV. Piki te informują, przy jakich wartościach energii, 

oddziaływania między drganiami sieci krystalicznej, a parami Coopera są 

najmocniejsze.  

Dzięki rozwiązaniom równań Eliashberga wyznaczono podstawowe 

parametry termodynamiczne związku YSn3, których wartości numeryczne 

zostały przedstawione w Tabeli 1. 

6.2. Analiza stanu nadprzewodzącego związku YB6 

Związek YB6 jest kolejnym przykładem materiału zawierającego w swej 

budowie atomy pierwiastka ziem rzadkich – itru oraz wykazującego 

jednocześnie właściwości nadprzewodzące. 

Poza itrem znane są jeszcze trzy pierwiastki (La, Th, Nd), które 

występując w związku chemicznym o wzorze ogólnym MB6, gdzie M 

oznacza jeden z tych pierwiastków, po osiągnięciu charakterystycznej dla 

siebie temperatury krytycznej stają się nadprzewodnikami. Spośród 

wspomnianych związków YB6 wykazuje najwyższą wartość CT  [10]. Jest 

on ognioodpornym ciałem stałym o budowie regularnej, przestrzennie 

centrowanej, w której molekuły boru są rozmieszczone w sposób okta-

edryczny. Atom itru jest więc uwięziony pomiędzy atomami boru. 
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W ostatnich latach przeprowadzono bardzo wiele badań nad związkiem 

YB6, począwszy od wyznaczenia jego ciepła właściwego, oporu elektrycz-

nego, właściwości magnetycznych oraz optycznych. Uzyskane wyniki 

eksperymentalne oraz numeryczne pozwoliły na wyciągnięcie wniosku, że 

w przypadku rozpatrywanego borku itru zasadniczy wpływ na jego 

właściwości nadprzewodzące mają słabe, pośredniczące oddziaływania 

fononowe o wartości 7,5 meV. Pochodzą one od atomów itru zamkniętych 

w oktaedrycznym układzie atomów boru. Stwierdzono także ewidentny 

wpływ ciśnienia na wykazywane przez związek YB6 właściwości 

nadprzewodzące [10]. Wskazuje to na to, iż kompresja sieci krystalicznej 

borku itru wpływa znacząco na właściwości podstawowych parametrów 

termodynamicznych stanu nadprzewodzącego indukującego się w YB6. 

Mowa tu chociażby o częstości fononowej, czy stałej sprzężenia elektron – 

fonon. Dowiedziono, że ciśnienie wyższe niż 9,2 kbar negatywnie wpływa 

na wartość temperatury krytycznej. Kierunek tego oddziaływania zbadano 

na związku będącym pod wpływem ciśnienia 400 kbar [10]. Ciekawym jest 

fakt, iż we wziętym pod uwagę ciśnieniu, co prawda dalej następuje kreacja 

par Coopera oraz ich oddziaływanie z fononami, jednakże jest ono już 

znacząco słabsze, o czym świadczyć mogą małe wartości   i CT . Funkcję 

Eliashberga dla omawianego związku YB6 przedstawia Rysunek 7. 

 

Rysunek 7. Wykres funkcji Eliashberga dla związku YB6 [10] 

Poza najsilniejszym oddziaływaniem zachodzącym dla 8 meV zau-

ważyć można także dużo słabsze interakcje elektronowo-fononowe 

odpowiednio dla około 68 meV, 90 meV oraz 147 meV.  
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7. Otrzymane rezultaty 

Dzięki wykorzystaniu formalizmu równań Eliashberga wyznaczono 

podstawowe parametry termodynamiczne charakteryzujące właściwości 

nadprzewodzące związków YSn3 oraz YB6. W przypadku borku itru 

obliczenia przeprowadzono dla dwóch wartości pseudopotencjału 

kulombowskiego: µ*=0,1 oraz µ*=0,2. Dla YSn3 wzięto pod uwagę zakres 

wartości µ* z przedziału <0,1;0,3>. Otrzymane wyniki zestawiono poniżej 

w postaci stabelaryzowanej. Tabela 1 ukazuje również pewne stałe, 

bezwymiarowe parametry przyjmowane w teorii BCS. Zauważalne są 

jednak rozbieżności pomiędzy wspomnianymi wielkościami dla obu 

formalizmów. Owe różnice mogą wynikać z efektów silno-sprzężeniowych 

i retardacyjnych.  

Tabela 1. Parametry termodynamiczne uzyskane dla związków YB6 i YSn3 

Źródło: Opracowanie własne 

  

Parametr  

Związek chemiczny  

YB6  YSn3  Stałe 

uniwersalne 

(stosunki 

termodynamiczn

e wg teorii BCS)  

µ*=0,1  µ*=0,2  µ*=0,1  µ*=0,2  µ*=0,3  

  1,41  0,95 -  

CT
 

9,5 K  7,9 K  6,5 K  4,59 K  3,41 K  -  

R
 

4,48 4,35 3,97  3,82  3,72  3,53  

HR
 

0,146  0,157  0,15  0,16  0,17  0,168  

CR
 

2,62 2,55 1,95  1,74  1,73  1,43  

Ref.  Informacja prywatna  [3]  
Informacja 

prywatna  

Informacja 

prywatna  
[11], [12]  
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8. Podsumowanie 

Obliczone wartości temperatur krytycznych dla rozpatrywanych 

materiałów są stosunkowo niskie, co pozwala stwierdzić, iż związki YSn3 

oraz YB6 należą do grupy nadprzewodników niskotemperaturowych. 

Największą wartość temperatury krytycznej wynoszącą 9,5 K odnotowano 

dla borku itru dla µ*=0,1 z kolei najmniejszą, równą 3,41 K , dla związku 

YSn3 dla µ*=0,3. Analiza uzyskanych wyników pozwala stwierdzić 

zauważalny spadek temperatury krytycznej wraz ze wzrostem pseudo-

potencjału kulombowskiego, zarówno w przypadku związku YB6 jak 

i YSn3. Nasuwa się więc wniosek, że wartość temperatury krytycznej może 

osiągać wysokie wartości jedynie wtedy gdy deparujące korelacje elektro-

nowe są małe. 

Wysokie ciśnienie działające na układ może mieć różny wpływ na 

wartość temperatury krytycznej danego związku chemicznego. W niektó-

rych przypadkach ciśnienie pozwala na indukcję stanu nadprzewodzącego, 

natomiast w przypadku borku itru powoduje ono obniżenie wartości 

temperatury krytycznej i stałej sprzężenia elektron-fonon. 

 Przeprowadzone obliczenia pozwalają także wysunąć wniosek, iż 

związki tworzone przez pierwiastki ziem rzadkich o wzorze ogólnym YX3 

(YX6) osiągają temperatury krytyczne większe niż materiały LaSn3. Mimo, 

że wzięte pod uwagę związki YB6 i YSn3 są przedstawicielami nadprze-

wodników niskotemperaturowych, stanowią one bardzo dobry materiał 

badawczy. Potwierdzeniem tego jest wysoka zgodność wyników ekspert-

mentalnych z wynikami numerycznymi otrzymanymi z wykorzystaniem 

formalizmu równań Eliashberga. W pełni uzasadnione jest więc wyko-

rzystanie owego formalizmu do przeprowadzania obliczeń w przypadku 

związków przyjmujących dość wysokie wartości stałej sprzężenia elektron-

fonon. 
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Nadprzewodnictwo w związkach zawierających pierwiastki ziem 

rzadkich na przykładzie związków YSn3 oraz YB6 

W ramach pracy dokonano analizy stanu nadprzewodzącego indukującego się w związkach 

zawierających pierwiastki ziem rzadkich. W tym calu posłużono się formalizmem równań 

Eliashberga, który umożliwił wyznaczenie podstawowych parametrów termodynamicznych 

związków YSn3 oraz YB6. W przeciwieństwie do powszechnie znanej teorii BCS wykorzystany 

formalizm pozwala na charakterystykę stanu nadprzewodzącego zarówno nadprzewodników 

nisko- jak i wysokotemperaturowych. Jego niepodważalną zaletą jest także bardzo duża zgodność 

otrzymanych wyników numerycznych z rezultatami wyznaczonymi eksperymentalnie. 

Przedmiotem przeprowadzonych obliczeń były dwa związki zawierające w swojej budowie 

pierwiastek ziem rzadkich- itr. Metale ziem rzadkich stanowią jedynie jedną siódmą wszystkich 

pierwiastków występujących na kuli ziemskiej. Do grupy tej zaliczanych jest 15 pierwiastków 

z grupy lantanowców, itr oraz skand. Pierwiastki ziem rzadkich tworzą związki o wzorach 

ogólnych LnSn3 oraz YX3 (YX6), gdzie X oznacza pierwiastek należący do 13 lub 14 grupy 

układu okresowego. Celem przeprowadzonych obliczeń było także stwierdzenie która 

z wymienionych grup związków osiąga wyższe wartości temperatury krytycznej. Zastosowanie 

formalizmu równań Eliashberga umożliwia wyznaczenie takich parametrów termodynamicznych 

jak temperatura krytyczna, skok ciepła właściwego, różnica energii swobodnej, czy 

termodynamiczne pole krytyczne, dla każdego ze związków. Pod uwagę zostały wzięte różne 

wartości pseudopotencjału kulombowskiego, w przypadku związku YSn3 z zakresu <0,1;0,3>, 

natomiast dla borku itru z zakresu <0,1; 0,2>. Dzięki temu możliwe było również określenie 

wpływu deparujących oddziaływań elektronowych na osiąganą przez dany związek 

nadprzewodzący wartość temperatury krytycznej. W przyszłości planowane jest rozszerzenie 

obliczeń z wykorzystaniem formalizmu równań Eliashberga także na związki chemiczne 

zawierające, inne niż itr, pierwiastki ziem rzadkich. Ze względu na silne właściwości 

magnetyczne tej grupy pierwiastków w połączeniu z właściwościami nadprzewodzącymi, 

stanowić mogą one bardzo interesujący obiekt badań prowadzonych pod kątem superszybkich 

kolei lewitującyh. 

Słowa kluczowe: pierwiastki ziem rzadkich, formalizm równań Eliashberga, temperatura 

krytyczna, parametry termodynamiczne. 
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Superconductivity in compounds containing rare earth elements  

for example YSn3 and YB6 

In the paper made an analysis of superconducting state which indicates in rare earth element’ s 

compounds. The Formalism of Eliashberg equations have been used for this purpose. It was 

possible to calculate the basic thermodynamic parameters of superconductivity in YSn3 and YB6. 

In contrast to BCS theory formalism that have been used allow to characterize superconductivity 

in both low and high - temperature superconductors. The big advantage of using the Eliashberg 

equations is compatibility between numerical and experimental results. 

The main object of conducted calculations were two compounds containing rare earth element – 

yttrium. There that group constitute only a seventh part of all elements on Earth. That group 

include 15 elements from the group of lanthanides, yttrium and scandium. The rare earth elements 

creates compounds in the form LnSn3 and YX3 (YX6), where X is element from 13 or 14 periodic 

groups. Purpose of presented calculations was also statement which of considered compound has 

got higher value of critical temperature. Used the formalism of Eliashberg equations enabled the 

thermodynamic parameters like the critical temperature, the thermodynamic critical field, the 

difference in the specific heat, the free energy difference for each compound. Different values of 

Coulomb pseudopotential was considered in all calculations. For YSn3 from the scope <0,1;0,3>, 

and for YB6 <0,1; 0,2>. According to that it was possible to determining income of µ* for value 

of critical temperature. In the future doing calculations for another compounds with different rare 

earth elements is being planned. This group can constitute the very interesting object of 

examinations because in case of combining superconducting and magnetic properties used for 

example in levitating railways. 

Keywords: The rare Earth elements, The formalism of Eliashberg equations, critical temperature, 

thermodynamic parameters. 
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Nowe dwu- i trójskładnikowe kompleksy jonów 

lantanu(III) z kwasem N-fenyloantranilowym  

i 1,10-fenantroliną 

1. Wstęp 

Lantanowce stanowią szczególnie atrakcyjną grupę metali i przyciągają 

uwagę ze względu na różnorodność właściwości będących konsekwencją 

obecności elektronów na orbitalach 4f [1]. Szeroki zakres właściwości 

i zastosowań znajduje odzwierciedlenie na przykładzie lantanu i jego 

nieorganicznych oraz organicznych związków, które m. in. są ważnym kan-

dydatem w poszukiwaniu nowych materiałów do magazynowania wodoru 

[2], są rozważane jako termostabilizatory do PCV [3] czy stabilizatory dla 

nanocząstek [1], wykazują aktywność katalityczną [4]. Lantan posiada 

także różne funkcje biologiczne, wykazując właściwości przeciwno-

wotworowe, antybakteryjne oraz pełniąc rolę w regulacji układu immu-

nologicznego [5]. 

Kompleksy jonów lantanu z ligandami biologicznie czynnymi i ich 

szczególna aktywność w zakresie działania przeciwnowotworowego budzą 

coraz szersze zainteresowanie [6-9]. Wśród tych związków są także 

kompleksy trójskładnikowe z 1,10-fenantroliną (rysunek 1a). Stanowi ona 

znany odczynnik kompleksujący jony metali o silnie chelatujących 

właściwościach. Charakterystyczny, sztywny układ pierścieni aroma-

tycznych zapewnia, że fenantrolina może efektywnie koordynować jony 

metali. Kształtuje on także właściwości biologiczne fenantroliny, która 

może być stosowana jako interkalator DNA, a kompleksy zawierające ten 

ligand mogą wiązać się do DNA w trybie interkalacyjnym [6, 8].  

Kwas N-fenyloantranilowy (rysunek 1b) jest strukturą wiodącą w grupie 

tzw. fenamatów, do których należą m. in. kwas mefenamowy, kwas 
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tolfenamowy, kwas meklofenamowy, które wykorzystywane są klinicznie, 

jako niesteroidowe leki przeciwzapalne w leczeniu bólu, gorączki i stanów 

zapalnych. Kwas N-fenyloantranilowy jest również powszechnie 

stosowany w medycynie, farmacji i chemii analitycznej jako materiał 

wyjściowy do syntezy związków biologiczne czynnych, takich jak leki 

przeciwmalaryczne, przeciwzapalne i przeciwnowotworowe, w porów-

nawczych badaniach medycznych oraz do oznaczania jonów metali [10].  

a) b) 

N N  

O OH

NH

 

Rysunek 1. Struktura cząsteczki: a) 1,10-fenantroliny (fen), b) kwasu N-fenyloantranilowego 

(NFA) [opracowanie własne] 

Studia literaturowe wskazują, że kompleksy fenamatów z jonami metali 

d-elektronowymi stanowią dobrze scharakteryzowaną grupę związków. Ze 

względu na obiecujące właściwości biologiczne mogą być rozważane jako 

potencjalne chemioterapeutyki [11]. Natomiast, wciąż słabo zbadaną 

i scharakteryzowaną grupą są kompleksy kwasu N-fenyloantranilowego 

i jego pochodnych z jonami metali ziem rzadkich.  

W niniejszej pracy omówiono syntezę i właściwości fizykochemiczne 

nowych, nieopisanych dotychczas w literaturze kompleksów jonów lantanu 

z kwasem N-fenyloantranilowym i 1,10-fenantroliną, które mogą stanowić 

przedmiot dalszych badań w zakresie potencjalnej aktywności biologicznej. 

2. Cel pracy  

Celem pracy było otrzymanie stałych kompleksów jonów lantanu(III) 

z kwasem N-fenyloantranilowym i 1,10-fenantroliną, ustalenie ich składu 

oraz scharakteryzowanie właściwości fizykochemicznych z zastosowaniem 

analizy elementarnej, grawimetrycznego oznaczenia zawartości metalu 

i wody, konduktometrii, wagowego oznaczenia rozpuszczalności w wodzie 

i metanolu, analizy termograwimetrycznej w atmosferze powietrza i azotu, 

spektroskopii XRD, UV-VIS i FT-IR. 
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3. Część doświadczalna 

3.1. Materiały 

Wszystkie wykorzystane w badaniach odczynniki i rozpuszczalniki były 

dostępne w handlu i użyte bez dalszego oczyszczania. Roztwór chlorku 

lantanu(III) przygotowano z tlenku lantanu(III). Dokładną charakterystykę 

użytych odczynników przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1. Charakterystyka odczynników wykorzystywanych w trakcie badań 

Odczynnik Stopień czystości Producent 

Kwas N-fenyloantranilowy 99% Fluka Chemika 

Tlenek lantanu (La2O3) 97% Fluka 

1,10–fenantrolina cz.d.a. POCH 

Metanol 99,8% POCH 

Wodorotlenek sodu cz.d.a. POCH 

Kwas chlorowy(VII) cz.d.a. CHEMPUR 

Kwas octowy 99,5% POCH 

Octan sodu cz.d.a. POCH 

Oranż metylowy - POCH 

Oranż ksylenolowy - POCH 

Diwodny wersenian disodowy 

(Na2EDTA∙2H2O) 
cz.d.a. POCH 

Dimetylosulfotlenek (DMSO) 99,9% Honeywell 

Źródło: Opracowanie własne  

3.2. Synteza kompleksów jonów lantanu(III) z kwasem 

N-fenyloantranilowym i 1,10-fenantroliną 

Syntezę kompleksu dwuskładnikowego przeprowadzono, zachowując 

stosunek molowy La:NFA wynoszący 1:2. Metanolowy roztwór kwasu 

(1·10
-2

 mol/dm
3
; 140 cm

3
) dodano do wodnego roztworu chlorku lantanu 

(1·10
-2

 mol/dm
3
; 70 cm

3
) i rozcieńczono wodą (70 cm

3
). Następnie 

doprowadzono pH do wartości 6,5 za pomocą roztworu NaOH (0,5 

mol/dm
3
). Syntezę kompleksu trójskładnikowego przeprowadzono przy 

stosunku molowym La:NFA:fen wynoszącym 1:2:3. Naważkę 1,10-fenan-

troliny (2,1 mmol) rozpuszczono w wodnym roztworze chlorku lantanu. 

Kolejno wprowadzono metanolowy roztwór kwasu, wodę i doprowadzono 

pH do wartości 5,5. Układy mieszano przez godzinę, utrzymując tempe-

raturę 70C. Następnie pozostawiono na 24 h. Wytrącone osady odfiltro-

wano, przemyto i wysuszono do stałej masy w temperaturze pokojowej.  
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3.3. Badania składu i właściwości kompleksów 

Zawartość C, H i N w otrzymanych kompleksach oznaczono za pomocą 

aparatu do analizy elementarnej Vario EL III C, H, N, S i O firmy 

Elementar. Zawartość metalu oznaczono, wykorzystując metodę miarecz-

kowania kompleksometrycznego z użyciem EDTA wobec oranżu ksyle-

nolowego jako wskaźnika. Oznaczenie zawartości wody przeprowadzono 

metodą wagową. Określono ubytki masy próbek kompleksów po ogrze-

waniu przeprowadzonym w zakresie temperatur od -30 do 250C, z szyb-

kością 10 C/min przy użyciu różnicowego kalorymetru skaningowego 

firmy Mettler Toledo. Widma UV-VIS roztworów otrzymanych związków 

w metanolu i DMSO zarejestrowano w zakresie długości fali 200–500 nm 

przy zastosowaniu spektrofotometru UV-VIS-NIR Jasco V-670. Widma 

w podczerwieni (pastylka z KBr) kwasu N-fenyloanatranilowego, 

1,10-fenan-troliny oraz badanych kompleksów zostały zarejestrowane 

w zakresie częstości 4000–400 cm
-1

 za pomocą spektrofotometru ALPHA 

FT-IR Bruker. Analizę XRD stałych próbek kompleksów przeprowadzono 

za pomocą dyfraktometru proszkowego Bruker D2 Phaser. Analizę 

termograwimetryczną stałych kompleksów przeprowadzono w atmosferze 

azotu i powietrza, przy wykorzystaniu aparatu TGA/DSC firmy Mettler 

Toledo, z szybkością ogrzewania 20C/min. Pomiar przewodnictwa Roz-

tworów kompleksów o stężeniu 1·10
-3

 mol/dm
3
 w DMSO, w temperaturze 

20C przeprowadzono z wykorzystaniem konduktometru CX – 505 firmy 

Elmetron. Rozpuszczalność otrzymanych związków w wodzie i metanolu 

zbadano metodą wagową.  

4. Analiza wyników  

4.1. Skład i właściwości fizykochemiczne kompleksów 

Wyniki analizy elementarnej, oznaczenia zawartości metalu i wody oraz 

wyniki pomiarów przewodnictwa (Λm) zestawiono w tabeli 2. 

Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że otrzymano związki 

o składzie [La2(C13H11NO2)5](OH)∙3,5H2O i [La2(C13H11NO2)5(C12H8N2)](OH)∙H2O.  

Ustalono, że kompleksy są praktycznie nierozpuszczalne w wodzie, 

słabo rozpuszczalne w metanolu, przy czym kompleks trójskładnikowy 

charakteryzuje się ponad trzykrotnie większą rozpuszczalnością (26,3 

mg/100 cm
3
 metanolu) w porównaniu do kompleksu dwuskładnikowego 

(7,5 mg/100 cm
3
 metanolu). Wartości przewodnictwa molowego otrzy-

manych związków wskazują, że są one elektrolitami typu 1:1 [12]. 

 



 

Nowe dwu- i trójskładnikowe kompleksy jonów lantanu(III)  

z kwasem N fenyloantranilowym i 1,10 fenantroliną 

 

137 

Tabela 2. Wyniki analizy chemicznej dla kompleksów jonów lantanu (III) z kwasem 

N-fenyloantranilowym i 1,10-fenantroliną 

Kompleks 
[La2(C13H11NO2)5](OH)∙3,5H2

O (La-NFA) 

[La2(C13H11NO2)5(C12H8N2)](OH) 

∙H2O (La-NFA-fen) 

Masa molowa, 

[gmol-1] 
1418,97 1554,14 

% dośw. 

(obl.) 

La 18,84 (19,58) 17,60 (17,88) 

C 56,59 (55,02) 59,84 (59,50) 

H 3,73 (4,12) 3,47 (3,96) 

N 5,04 (4,94) 6,63 (6,31) 

H2O 4,28 (4,44) 1,29 (1,16) 

Λm, 

[-1cm2mol-1] 
48 41 

Źródło: Opracowanie własne  

Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że otrzymano związki 

o składzie [La2(C13H11NO2)5](OH)∙3,5H2O i [La2(C13H11NO2)5(C12H8N2)](OH)∙H2O.  

Ustalono, że kompleksy są praktycznie nierozpuszczalne w wodzie, 

słabo rozpuszczalne w metanolu, przy czym kompleks trójskładnikowy 

charakteryzuje się ponad trzykrotnie większą rozpuszczalnością (26,3 

mg/100 cm
3
 metanolu) w porównaniu do kompleksu dwuskładnikowego 

(7,5 mg/100 cm
3
 metanolu). Wartości przewodnictwa molowego otrzy-

manych związków wskazują, że są one elektrolitami typu 1:1 [12]. 

4.2. Badania spektralne 

4.2.1. XRD 

Rentgenogramy proszkowe stałych próbek otrzymanych związków oraz 

próbek związków po wysuszeniu przedstawiono na rysunkach 2 i 3.  

Na podstawie zarejestrowanych dyfraktogramów ustalono, że kompleks 

dwuskładnikowy otrzymano w postaci krystalicznego, natomiast kompleks 

trójskładnikowy w postaci amorficznego osadu. Dodatkowo wykonano 

rentgenogramy próbek kompleksów poddanych suszeniu. W przypadku 

dyfraktogramu wysuszonej próbki kompleksu dwuskładnikowego stwier-

dzono przesunięcie oraz zanik pików w porównaniu do rentgenogramu 

próbki wyjściowego kompleksu, co potwierdza zmiany strukturalne kom-

pleksu po utracie cząsteczek wody. 
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Rysunek 2. Rentgenogramy proszkowe 

dwuskładnikowego kompleksu z jonami 

La(III) [opracowanie własne] 

Rysunek 3. Rentgenogramy proszkowe 

trójskładnikowego kompleksu z jonami La(III) 

[opracowanie własne] 

4.2.2. Widma UV-VIS 

Porównanie widm UV-VIS roztworów w metanolu i DMSO ligandów 

(kwasu N-fenyloantranilowego i 1,10-fenantroliny) oraz otrzymanych 

związków przedstawiono odpowiednio na rysunkach 4 i 5. 

W widmach roztworów w metanolu i DMSO zarówno dwu- jak 

i trójskładnikowego kompleksu z jonami La(III) następuje przesunięcie 

położenia pasm charakterystycznych dla kwasu N-fenyloantranilowego: 

pasma I (hipsochromowe) przy ok. 350 nm i pasma II (batochromowe) przy 

ok. 285 nm. Ponadto dla widm roztworów badanych kompleksów 

w DMSO występuje spadek absorbancji pasma I (efekt hipochromowy). 

  

Rysunek 4. Widma UV-VIS roztworów 

ligandów oraz kompleksów w metanolu 

[opracowanie własne] 

Rysunek 5. Widma UV-VIS roztworów 

ligandów oraz kompleksów w DMSO 

[opracowanie własne] 
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W widmach roztworów kompleksu trójskładnikowego dodatkowo 

obserwuje się rozszczepienie pasma w zakresie 200 – 230 nm (roztwór 

w metanolu) oraz poszerzenie pasm w zakresie 250 – 310 nm (roztwór 

w metanolu i DMSO) wynikające z nakładania się pasm absorpcji 1,10-

fenantroliny i kwasu N-fenyloantranilowego. Dokładne dane dotyczące 

położenia pasm absorpcji w widmach UV-VIS zestawiono w tabeli 3. 

Tabela 3. Położenie pasm (λmax, nm) w widmach elektronowych roztworów kwasu 

N-fenyloantranilowego, 1,10-fenantroliny oraz kompleksów z jonami La(III) 

rozpuszczalnik NFA fen 
kompleks 

La-NFA 

kompleks 

La-NFA-fen 

metanol 

348 

285 

208 

263 

223 

342 

289 

342 

286 

DMSO 
351 

289 
260 

- 

298 

- 

295 

Źródło: Opracowanie własne 

Porównanie położenia pasm absorpcji wskazuje na nieznaczne prze-

sunięcie w kierunku niższych długości fali pasm w widmach kompleksu 

trójskładnikowego w stosunku do widm kompleksu dwuskładnikowego. 

Jest to związane z faktem występowania oddziaływania koordynacyjnego 

pomiędzy jonami lantanowca a drugim ligandem oraz wpływem obecności 

fenantroliny na sprzężony układ pomiędzy jonami lantanu i kwasem 

N-fenyloantranilowym [13]. 

4.2.3. Widma FT-IR 
Widma FT-IR kwasu N-fenyloantranilowego, 1,10-fenantroliny 

i otrzymanych kompleksów przedstawiono na rysunkach 6 i 7, natomiast 

dane dotyczące położenia pasm w widmach zestawiono w tabeli 4. 

  

Rysunek 6. Widma FT-IR kwasu NFA i 

dwuskładnikowego kompleksu z jonami 

La(III) [opracowanie własne] 

Rysunek 7. Widma FT-IR ligandów 

i trójskładnikowego kompleksu z jonami 

La(III) [opracowanie własne] 
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Tabela 4. Położenie pasm (cm-1) w widmach FT-IR kwasu N-fenyloantranilowego, 

1,10-fenantroliny i kompleksów z jonami La(III) 

Źródło: Opracowanie własne 

W widmach kompleksów można zauważyć pojawienie się nowego, 

rozmytego pasma o znacznej intensywności w zakresie 3700–3000 cm
-1

. 

Jest to charakterystyczne pasmo dla asymetrycznych i symetrycznych 

drgań rozciągających O-H w cząsteczce H2O i potwierdza ono obecność 

wody w otrzymanych w stanie stałym dwu- i trójskładnikowym kom-

pleksie. Obecność pasma w tym zakresie, jednak o zauważalne mniejszej 

intensywności, w widmach próbek związków poddanych suszeniu może 

potwierdzać obecność ligandów hydroksylowych w strukturach otrzyma-

nych kompleksów. 

W widmie dwu- i trójskładnikowego kompleksu zanika obecne w wid-

mie kwasu N-fenyloantranilowego szerokie pasmo w zakresie 3300-2500 

cm
-1

 pochodzące od drgań rozciągających O-H w grupie -COOH. Zamiast 

pasma drgań rozciągających grupy karbonylowej przy 1659 cm
-1

, 

w widmach kompleksów pojawiają się dwa nowe pasma związane z drga-

niami asymetrycznymi i symetrycznymi grupy -COO
–
. Nowe jest także 

pasmo w niskim zakresie częstości związane z drganiami rozciąga-jącymi 

metal-tlen. Zmiany te wskazują, że w koordynację jonów metalu w otrzy-

manych związkach zaangażowana została grupa karboksylowa kwasu 

N-fenyloantranilowego. W celu przybliżonej oceny typu koordynacji 

wyznaczono wartości różnic () pomiędzy częstotliwością występowania 

pasm drgań asymetrycznych i symetrycznych rozciągających grupy 

karboksylanowej w kompleksach i soli sodowej kwasu N-fenyloantra-

nilowego. Stwierdzono, że dla obu otrzymanych związków wartości para-

metru  są mniejsze od wartości  dla soli sodowej kwasu N-fenylo-

antranilowego (216 cm
-1

 dla kompleksu dwuskładnikowego, 220 

cm-1 dla kompleksu trójskładnikowego i 225 cm-1 dla soli [14]), co 

Związek (N-H) (C=O) (O-H) as(COO-) s(COO-) (C-H) (La-O) 

NFA 3332 1659 
3300-

2500 
- - - - 

fen - - - - - 
853, 

738 
- 

La-NFA 3309 - - 1611 1395 - 444 

La-NFA-fen 3284 - - 1614 1394 
841, 

730 
432 
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pozwoliło na wykluczenie monodentnego typu grupy karboksylanowej 

liganda w otrzymanych związkach. 

Na podstawie analizy widm FT-IR zbadano także zaangażowanie 

1,10-fenantroliny w koordynację jonów lantanu w kompleksie trój skład-

nikowym. W tym celu przeprowadzono interpretację położenia pasm od 

drgań deformacyjnych skręcających C-H w cząsteczce 1,10-fenantroliny 

i kompleksu. Stwierdzono, że w widmie otrzymanego związku pasma 

ulegają przesunięciu w kierunku niższych częstości, co potwierdza zaanga-

żowanie fenantroliny w koordynację jonów metalu [13]. 

4.3. Analiza termograwimetryczna 

Ustalono, że w temperaturze pokojowej otrzymane kompleksy są 

stabilne, natomiast wraz ze wzrostem temperatury ulegają one stopnio-

wemu rozkładowi. Przebieg rozkładu termicznego kompleksów zbadano 

w inertnej atmosferze azotu i utleniającej atmosferze powietrza. Krzywe 

TG, DTG i DSC, zarejestrowane w zakresie temperatury 25-1000C, 

przedstawiono na rysunkach 8 i 9.  

Na podstawie przeprowadzonych badań termograwimetrycznych 

stwierdzono, że degradacja termiczna związków przebiega w kilku nastę-

pujących po sobie i/lub nakładających się etapach, a każdemu ubytkowi 

masy odpowiada odpowiedni efekt termiczny na krzywych DSC. Anali-

zując przebieg krzywych DTG w atmosferze azotu jak i powietrza stwier-

dzono, że kompleks dwuskładnikowy w trakcie obu badań ulega rozkła-

dowi w czterech etapach, natomiast kompleks trójskładnikowy ulega 

odpowiednio pirolizie lub spaleniu w sześciu etapach. Szczegółowe dane 

liczbowe dla poszczególnych etapów rozkładu termicznego zestawiono 

w tabelach 5 i 6. 
a) b) 

  

Rysunek 8. Krzywe TG, DTG i DSC dla kompleksu: a) La-NFA, b) La-NFA-fen,  

w zakresie 25oC – 1000oC (N2) [opracowanie własne] 
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a) b) 

  

Rysunek 9. Krzywe TG, DTG i DSC dla kompleksu: a) La-NFA, b) La-NFA-fen, w zakresie 

25oC – 1000C (powietrze) [opracowanie własne] 

Pierwszy etap rozkładu w atmosferze azotu i powietrza, w temperaturze 

maksymalnego ubytku masy przy 89C i 59C odpowiednio dla dwu- 

i trójskładnikowego kompleksu, jest związany z procesem dehydratacji. 

Ubytek masy na poziomie 4,3% i 1,3% (badania w atmosferze N2) 

odpowiada utracie 3,5 i 1 mol cząsteczek wody odpowiednio w przypadku 

dwu- i trójskładnikowego kompleksu z jonami La(III). Wartość entalpii 

dehydratacji przypadająca na jedną cząsteczkę wody (54,3 i 15,6 kJ/mol 

odpowiednio dla związku La-NFA i La-NFA-fen), określona na podstawie 

krzywej DSC, wskazuje na słabe wiązanie cząsteczek wody w strukturach 

kompleksów i ich krystalizacyjną, nie koordynacyjną naturę [15]. 

Tabela 5. Dane termoanalityczne rozkładu termicznego kompleksów jonów La(III)  

z kwasem N-fenyloantranilowym i 1,10-fenantroliną (N2) 

Kompleks Etap 
Zakres temp., 

[C] 

DTG

max.T
, 

[C] 

Δm, 

[%] 

Pozostałość, [%] 

dośw. (obl.) 

La-NFA 

I 30-210 89 4,3 

22,8 (22,7) 
II 210-438 427 36,2 

III 438-615 452 32,6 

IV 615-1000 673 4,1 

La-NFA-fen 

I 30-185 59 1,3 

22,1 (21,0) 

II 185-290 260 2,8 

III 290-425 409 37,2 

IV 425-582 453 30,7 

V 582-820 655 2,7 

VI 820-1000 924 3,2 

Źródło: Opracowanie własne 
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Tabela 6. Dane termoanalityczne rozkładu termicznego kompleksów jonów La(III) z kwasem 

N-fenyloantranilowym i 1,10-fenantroliną (powietrze) 

Kompleks Etap 
Zakres temp., 

[C] 

DTG

max.T
, 

[C] 

Δm, 

[%] 

Pozostałość, [%] 

dośw. (obl.) 

La-NFA 

I 30-288 89 3,6 

23,0 (22,7) 
II 288-438 358 59,5 

III 438-588 482 10,8 

IV 588-1000 654 3,1 

La-NFA-fen 

I 30-190 59 1,2 

21,2 (21,0) 

II 190-285 267 2,5 

III 285-350 321 4,8 

IV 350-484 427 39,2 

V 484-575 515 28,8 

VI 575-1000 675 2,3 

Źródło: Opracowanie własne 

W przypadku kompleksu dwuskładnikowego po etapie dehydratacji na 
krzywych DTG obserwuje się plateau do temperatury ok. 350

o
C, które 

potwierdza, że zarówno w atmosferze azotu jak i powietrza bezwodny 
związek nie ulega przemianom połączonym z ubytkiem masy. Jednakże, 

mały, endotermiczny pik przy 285C na krzywej DSC w atmosferze azotu, 

świadczy o przemianie fazowej bezwodnego związku [16]. Powyżej 350C, 
w atmosferze azotu obserwuje się dla kompleksu dwuskładnikowego dwa 
nakładające się etapy rozkładu związane są z rozerwaniem wiązań Ln-OH 
oraz z rozkładem części organicznej liganda. W przypadku badań pro-
wadzonych w atmosferze powietrza, spalenie części organicznej kom-
pleksu przebiega w dwóch następujących po sobie etapach. Ponadto, w za-

kresie 600-1000C obserwuje się na krzywych DTG pik, któremu 
odpowiada niewielki ubytek masy na poziomie 4,1%, (atmosfera azotu) 
i 3,1% (atmosfera powietrza) wskazujący, że utworzenie produktu końco-
wego degradacji poprzedza tworzenie i rozkład niestabilnego produktu 
pośredniego, najprawdopodobniej nadtlenowęglanu lantanu [16]. Stałe 
pozostałości po termicznym rozkładzie kompleksu dwuskładnikowego 
w atmosferze azotu i powietrza odpowiadają otrzymaniu tlenku lantanu 
jako końcowego produktu rozkładu [17, 18]. 

Porównując przebieg rozkładu termicznego (w atmosferze azotu jak 
i powietrza) kompleksu trójskładnikowego z degradacją termiczną kom-
pleksu dwuskładnikowego, można zauważyć, że uzyskany po etapie 
dehydratacji bezwodny związek charakteryzuje się mniejszą stabilnością 

termiczną, ponieważ poniżej temperatury 350C na krzywych DTG ober-
wuje się kolejny etap rozkładu związany z ubytkiem masy. W przypadku 
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badań prowadzonych w atmosferze powietrza poniżej 350C wyróżnić 
można dwa piki na krzywych DTG, którym odpowiadają niewielkie ubytki 
mas. Podobny przebieg termicznej degradacji został już opisany w lite-
raturze dla trójskładnikowych kompleksów zawierających 1,10-fenan-
trolinę jako koligand [19]. Autorzy cytowanej pracy wykazali, że obserwo-
wane na krzywych DTG piki odpowiadają częściowemu rozkładowi N-
donorowego liganda.  

Kolejnym etapom degradacji trójskładnikowego kompleksu w zakresie 

400-600C odpowiadają dwa nakładające się piki na krzywych DTG przy 

409 and 453C (atmosfera azotu) oraz dwa kolejno po sobie występujące 

piki przy 427 i 515C (atmosfera powietrza). Na krzywych DTG, powyżej 

600C, obserwuje się dodatkowo dwa (atmosfera N2) lub jeden (atmosfera 
powietrza) pik, którym odpowiadają niewielkie ubytki masy. Ich obecność 
potwierdza, że w przypadku kompleksu trójskładnikowego, również tworzą 
się pośrednie produkty degradacji termicznej w postaci węglanów lub 
nadtlenowęglanów lantanu. Biorąc pod uwagę stałą pozostałość po 
rozkładzie termicznym kompleksu jonów La(III) z kwasem N-fenyloan-
tranilowym i 1,10-fenantroliną, można stwierdzić, że w atmosferze azotu 
produktem pirolizy jest mieszanina tlenku lantanu i węgla, natomiast 
w atmosferze powietrza produktem końcowym degradacji jest tlenek 
lantanu. 

5. Podsumowanie 

Przeprowadzono syntezę dwu- i trójskładnikowego kompleksu jonów 

lantanu(III) z kwasem N-fenyloantranilowym i 1,10-fenantroliną. Ustalono, 

że otrzymano związki o składzie [La2(C13H11NO2)5](OH)∙3,5H2O 

i [La2(C13H11NO2)5(C12H8N2)](OH)∙H2O, będące elektrolitami typu 1:1, 

nierozpuszczalnymi w wodzie i słabo rozpuszczalnymi w metanolu. Wyka-

zano, że w koordynację jonu metalu zaangażowana jest wyłącznie grupa 

karboksylowa kwasu N-fenyloantranilowego, a w przypadku kompleksu 

trójskładnikowego dodatkowo fenantrolina. Cząsteczki wody są słabo 

związane i mają naturę krystalizacyjną. Kompleksy są stabilne w tempe-

raturze pokojowej, natomiast wraz ze wzrostem temperatury ulegają 

stopniowej degradacji. Przebieg rozkładu termicznego zależy od składu 

badanego związku, jak i atmosfery, w której prowadzona jest analiza 

termiczna. 
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Nowe dwu- i trójskładnikowe kompleksy jonów lantanu(III) z kwasem 
N-fenyloantranilowym i 1,10-fenantroliną 

Streszczenie 
Dwu- i trójskładnikowe kompleksy kwasów fenamowych z jonami lantanowców stanowią wciąż 
słabo scharakteryzowaną grupę związków. Różnorodność właściwości jonów metali ziem 
rzadkich, w tym jonów lantanu(III), jak również aktywność biologiczna i kompleksujące 
właściwości fenamatów i 1,10-fenantroliny pozwalają oczekiwać, że mogą one stanowić 
przedmiot zainteresowania zarówno ze względu na potencjalne działanie biologiczne, jak również 
interesujące cechy strukturalne. 
W pracy otrzymano nieopisane w literaturze, stałe kompleksy jonów lantanu(III) z kwasem 
N-fenyloantranilowym i 1,10-fenantroliną w wyniku strącenia w układzie wodno-metanolowym. 
Skład i właściwości związków badano z zastosowaniem analizy elementarnej, grawimetrycznego 
oznaczenia zawartości metalu i wody, konduktometrii, wagowego oznaczenia rozpuszczalności 
w wodzie i metanolu, spektroskopii XRD, UV-VIS i FT-IR, analizy termograwimetrycznej 
w atmosferze powietrza i azotu.  
Ustalono, że otrzymano związki o składzie [La2(C13H11NO2)5](OH)∙3,5H2O 
i [La2(C13H11NO2)5(C12H8N2)](OH)∙H2O, będące elektrolitami typu 1:1, nierozpuszczalnymi 
w wodzie i słabo rozpuszczalnymi w metanolu. Wykazano, że w koordynację jonu metalu 
zaangażowana jest wyłącznie grupa karboksylowa kwasu N-fenyloantranilowego, a w przypadku 
kompleksu trójskładnikowego dodatkowo fenantrolina. Ustalono, że związki są stabilne 
w temperaturze pokojowej, natomiast jedynym efektem towarzyszącym ich ogrzewaniu do 250oC 
jest dehydratacja. 
Słowa kluczowe: kompleksy, lantan, kwas N-fenyloantranilowy, 1,10-fenantrolina 
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New binary and ternary lanthanum(III) complexes with 
N-phenylanthranilic acid and 1,10-phenanthroline 

Abstract  
Binary and ternary complexes of fenamates with lanthanide ions are still poorly characterized 
group of compounds. The diversity of rare earth ions, including the lanthanum(III) ions, as well as 
the biological activity and the complexing properties of fenamates and 1,10-phenanthroline allow 
to expect that they may be subject of interest because of their potential biological activity and 
structural features. 
In this paper unreported previously dinuclear binary and ternary complexes of lanthanum(III) ions 
with N-phenylanthranilic acid and 1,10-phenanthroline were obtained in solid state as a result of 
precipitation in a water-methanol system. The compositions and properties of the compounds 
were studied using elemental analysis, gravimetric determination of metal and water contents, 
conductometry, gravimetric determination of solubility in water and methanol, XRD, UV-VIS 
and FT-IR spectroscopies, thermogravimetric analysis in air and nitrogen. 
The formulae [La2(C13H11NO2)5](OH)∙3.5H2O and [La2(C13H11NO2)5(C12H8N2)](OH)∙H2O were 
proposed for the obtained compounds. It was established that the compounds are 1:1 electrolytes, 
they are insoluble in water and poorly soluble in methanol. It has been found that the carboxylate 
group of N-phenylanthranilate anion is involved in the coordination of lanthanum ions and 
phenanthroline additionally, in the case of ternary complex. The compounds are stable at room 
temperature and dehydration is the only effect accompanying the heating up to 250 °C. 
Keywords: complexes, lanthanum, N-phenylanthranilic acid, 1,10-phenanthroline 
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Ocena przydatności pochodnych naftalenu do 

monitorowania kinetyki fotopolimeryzacji 

kationowej z otwarciem pierścienia oksiranowego  

1. Wprowadzenie  

Nauka w obecnych czasach intensywnie współpracuje z przemysłem, co 

z kolei przekłada się na rozwój nowych technologii i optymalizację procesu 

produkcji [1]. Przykładem dynamicznie rozwijającej się dziedziny nauki 

jest niewątpliwie fotochemia, za sprawą której badania molekularnego 

otoczenia małych cząsteczek przy pomocy fluorescencji są aktualnie 

szeroko stosowane w różnych dziedzinach tj. biochemii, analityce 

środowiskowej oraz chemii polimerów [2, 3]. Jest to związane z szeroko 

zakrojonymi pracami naukowców z całego świata nad molekularnymi 

sondami fluorescencyjnymi. Mianem tego typu związków określa się 

układy, które wykazują wrażliwość na zmiany środowiska zachodzące na 

poziomie mikroskopowym [4, 5]. Wynika to z faktu, iż w ciągu czasu życia 

stanów wzbudzonych, cząsteczki sondy oddziaływają z otoczeniem, co 

powoduje ich stabilizację, oraz ulegają relaksacji do najbardziej korzys-tnej 

energetycznie konformacji stanu wzbudzonego. W miarę zmian polarności 

i/lub lepkości środowiska lub pod wpływem innych czynników 

fizykochemicznych, na przykład w wyniku reakcji chemicznej, stopień sta-

bilizacji stanów wzbudzonych poprzez solwatację cząsteczkami polarnymi 

oraz stopień ich zrelaksowania ulegają zmianie, co znajduje odzier-

ciedlenie w ich stanie energetycznym w momencie emisji. Kwanty światła 

emitowane ze stanów wzbudzonych niosą więc informację o zmianach 

jakie zaszły w ich otoczeniu [6]. 

Do dnia dzisiejszego opracowano kilka typów sond fluorescencyjnych, 

które między sobą różnią się mechanizmem działania. Jednak z aplika-

cyjnego punktu widzenia najbardziej przydatnymi sondami fluores-

cencyjnymi są układy, które obejmują 4 zasadnicze grupy: 
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 Sondy TICT (Twisted Intramolecular Charge Transfer); 

 Sondy ICT (Intramolecular Charge Transfer); 

 Sole organiczne; 

 Sondy ekscymerowe [7]. 

Niewątpliwym atutem sond TICT wyróżniającym ten typ fluoroforów 

na tle pozostałych jest zjawisko podwójnej fluorescencji [8]. Sondy typu 

TICT wykazują wewnątrzcząsteczkowe przeniesienie elektronu w stanie 

wzbudzonym, przy czym po przeniesieniu elektronu występuje tendencja 

do skręcenia jednej z grup funkcyjnych lub całej struktury stanu wzbu-

dzonego w ciągu jego czasu życia. W stanie podstawowym sondy te są 

zwykle niemal płaskie [5]. Skręcenie struktury przyczynia się do 

wygaszania stanu wzbudzonego na drodze bezpromienistego rozproszenia 

energii, lub do emisji kwantu ze skręconej konformacji. Emisja światła ze 

skręconych konformacji sond TICT występuje przy większej długości fali 

niż ze stanów płaskich Dlatego też pod wpływem naświetlania układu 

reakcyjnego zawierającego cząsteczkę sondy typu TICT, układ taki ulega 

wzbudzeniu poprzez dwa stany singletowe: 

 LE – fluorescencja krótkofalowa, 

 TICT – fluorescencja stanu skręconego (długofalowa). 

Wewnątrzcząsteczkowe przeniesienie elektronu w stanach wzbu-

dzonych sond TICT powoduje, że sondy te reagują na zmiany polarności 

środowiska, gdyż stany te są w różnym stopniu stabilizowane przy różnej 

polarności otoczenia. Z kolei, stabilizacja stanów wzbudzonych poprzez 

rotację jednej z grup funkcyjnych powoduje wrażliwość sond TICT na 

lepkość (a dokładniej: mikrolepkość) otoczenia, ponieważ obrót grupy 

funkcyjnej wymaga reorganizacji otoczki solwatacyjnej i może być 

zahamowany w wyniku usztywnienia otoczenia. Tak więc sondy TICT 

reagują zarówno na zmiany polarności jak i mikrolepkości otoczenia [9]. 

Do roli sond typu TICT najczęściej wykorzystuje się m.in. pochodne  

4-(dialkiloamino)benzoesanów [10] 

Sondy ICT są typowymi sondami solwatochromowymi. Mechanizm ich 

działania, również opiera się na międzycząsteczkowym przekazaniu 

elektronu między ugrupowaniem elektronoakceptorowym a elektronodo-

norowym. Dzięki temu sondy ICT są wrażliwe głównie na zmiany 

polarności otoczenia. Cechą odróżniająca układy ICT od wyżej wymie-

nionych sond TICT jest brak rotacji grup funkcyjnych. Typowymi 

przedstawicielami tej grupy fluoroforów są p-(N,N-dialkiloami-

no)benzylidenomalononitryle oraz 4-(dialkiloamino)-4’-nitrostilbeny [5]. 

Kolejną grupę molekularnych sond fluorescencyjnych stanowią sole 

organiczne. Ich cechą charakterystyczną jest przesunięcie widma fluore-

scencyjnego w trakcie trwania procesu polimeryzacji w stronę fal krótszych 
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[11]. Sondy te wykazują wewnątrzcząsteczkowe przeniesienie elektronu 

w stanie wzbudzonym od grupy dimetyloaminowej do pierścienia pirydy-

nowego lub benzotiazolowego. Przeniesienie elektronu w stanie wzbu-

dzonym powoduje natomiast zmianę lokalizacji ładunku dodatniego 

w obrębie cząsteczki. Ładunek dodatni przesuwa się z jednego końca 

cząsteczki, np. od grupy pirydyniowej, na drugi koniec do grupy dimety-

loaminowej [12]. Taka zmiana lokalizacji ładunku wymaga przesunięcia 

przeciwjonu wzdłuż cząsteczki, aby nadmiar ładunku dodatniego mógł być 

stabilizowany w wyniku oddziaływań elektrostatycznych z przeciwjonem. 

Uważa się, że sondy te reagują na zmiany sztywności ich bezpośredniego 

sąsiedztwa, a nie są wrażliwe na zmiany polarności [11].  

Sondy ekscymerowe, których najbardziej znanym przedstawicielem jest 

piren charakteryzują się wykorzystaniem w trakcie detekcji zjawiska 

powstawania ekscymerów w stanach wzbudzonych niektórych związków 

aromatycznych. Sondy te reagują wyłącznie na zmiany mikrolepkości ich 

otoczenia. Wynika to z faktu, iż szybkość tworzenia cząsteczek ekscymeru 

jest kontrolowana przez dyfuzję i zależy od lepkości środowiska [13].  

2. Cel pracy  

Celem niniejszej pracy było zbadanie przydatności 15 pochodnych 1-

amino-4-metylo-6-arylo-naftaleno-2-karbonitryli do roli molekularnych 

sond fluorescencyjnych wykorzystywanych w procesach fotopolimeryzacji 

kationowej. W celu potwierdzenia użyteczności wyżej wymienionych 

układów do tego typu zastosowań monitorowano przebieg fotopoli-

meryzacji monomeru epoksydowego za pomocą Fluorescence Probe 

Technology – FPT oraz poddano analizie wpływ struktury 1-amino-4-

metylo-6-arylo-naftaleno-2-karbonitryli na ich czułość w trakcie prowa-

dzenia tego procesu.  

3. Materiały i metody  

3.1. Materiały badawcze 

Jako materiały do badań wybrano 15 pochodnych 1-amino-4-metylo-6-

arylo-naftaleno-2-karbonitryli. Biorąc pod uwagę różnicę w podstawieniu 

pozycji 6 badane układy podzielono na dwie grupy: do pierwszej z nich 

przyporządkowano związki podstawione grupą fenylową z różnymi 

grupami funkcyjnymi w pozycji -para w stosunku do całego chromoforu 

naftalenowego. Natomiast drugą grupę stanowiły pochodne stilbeno-

naftalenowe różniące się podstawnikami w pozycji -para pierścienia 

fenylowego przynależącego do części stilbenowej układu.  
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Tabela 5. Pochodne 1-amino-4-metylo-6-arylo-naftaleno-2-karbonitryli podstawione grupą 

fenylową z różnymi grupami funkcyjnymi w pozycji 4 

   

J30 J31 J34 

  

 

J35 J36 J37 

 

J38 

Źródło: Opracowanie własne 

Wszystkie wyżej wymienione związki zostały zsyntezowane w ramach 

projektu SONATA UMO-2012/07/D/ST5/02300 pt.: „Synteza bimo leku-

larnych fotoinicjatorów kationowych i badania mechanistycznych aspektów 

fotogenerowania mocnych kwasów protonowych w procesach synergisty-

cznego oddziaływania soli oniowych oraz fotosensybilizatorów lub ko-

inicjatorów” przez pozostałych członków zespołu badawczego. Mode-

lowym monomerem do monitorowania procesów fotopolimeryzacji katio-

nowej był monomer epoksydowy-3,4-epoksycykloheksanokarboksy-lan-

3,4-epoksycykloheksy-lometylu (CADE) (Sigma Aldrich). Heksafluoro-

fosforan difenylojodoniowy (HIP) został wykorzystany jako fotoinicjator 

kationowy (Alfa Aesar).  
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Tabela 6. Pochodne stilbeno-naftalenowe z różnymi podstawnikami w pozycji 4 pierścienia 

fenylowego 

  

J69 J96 

  

J97 J123 

 

 

J124 J125 

 
 

J126 J139 

Źródło: Opracowanie własne 

3.2. Aparatura  

Układ pomiarowy stosowany do monitorowania procesów fotopoli-

meryzacji przy wykorzystaniu Fluorescence Probe Technology składał się 

ze spektrometru EPP2000C (StellarNet Inc.) połączonego kablem 

światłowodowym wykonanym z PMMA o średnicy rdzenia 2 mm (Fibro-

chem Sp. z o.o.) z głowicą pomiarową. W głowicy pomiarowej umiejąco-

wione było źródło światła w postaci diody UV-LED emitującej światło 

o długości fali λmax = 320 nm pod kątem 90
o
 do powierzchni próbki. 

Stanowiła ona nieprzepuszczalną dla światła słonecznego komorę, gdzie za 

pomocą ogniwa Peltiera sterowanego elektronicznie utrzymywano stałą 

temperaturę 25°C.  
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3.3. Sposób przygotowania próbek 

Sporządzono kompozycje do monitorowania procesu fotopolimeryzacji 

poprzez zmieszanie w odpowiednich stosunkach: wyselekcjonowanej 

pochodnej do roli sondy molekularnej (stężenie 0,1% wagowe w mono-

merze), fotoinicjatora jodoniowego (HIP) (stężenie 1,0% wagowe) oraz 

monomeru epoksydowego. Każdą fiolkę ze świeżo przygotowanym 

roztworem natychmiast obwijano folią aluminiową, żeby wykluczyć 

możliwość zajścia niekontrolowanej reakcji polimeryzacji inicjowanej 

światłem słonecznym. W celu przygotowania próbki gotowej do badań, za 

pomocą pipety szklanej pobierano kroplę odpowiedniej kompozycji 

pomiarowej, którą nakładano pomiędzy dwa cienkowarstwowe szkiełka 

mikroskopowe o grubości 0,1 mm. Całość spinano spinaczami, żeby 

zapobiec wszelkim przesunięciom podczas pomiaru. Po wykonaniu 

powyżej opisanych czynności próbkę umieszczano w głowicy pomiarowej 

w odległości 2 cm od diody UV-LED. 

Tabela 7. Dane dotyczące badanych pochodnych 1-amino-4-metylo-6-arylo-naftaleno-2-

karbonitryli do monitorowania fotopolimeryzacji kationowej za pomocą FPT 

Nazwa 

sondy 

Masa 

molowa 

sondy 

[g/mol] 

Masa 

rzeczy-wista 

sondy [g] 

Liczba 

moli 

sondy 

Cm 

sondy  

w kompo-

zycji 

[mol/dm3] 

Masa foto-

inicjatora 

HIP [g] 

Masa 

monomeru 

CADE 

[g] 

J30 258,32 0,00106 4,10-6 4,10-3 0,01 1 

J31 283,33 0,00108 3,81-6 3,81-3 0,01 1 

J34 272,34 0,00105 3,86-6 3,86-3 0,01 1 

J35 276,31 0,00102 3,69-6 3,69-3 0,01 1 

J36 288,34 0,00114 3,95-6 3,95-3 0,01 1 

J37 304,41 0,00118 3,87-6 3,87-3 0,01 1 

J38 284,85 0,00115 4,04-6 4,04-3 0,01 1 

J69 284,35 0,00112 3,94-6 3,94-3 0,01 1 

J96 314,38 0,00113 3,59-6 3,59-3 0,01 1 

J97 330,45 0,00120 3,63-6 3,63-3 0,01 1 

J123 298,38 0,00108 3,62-6 3,62-3 0,01 1 

J124 318,80 0,00115 3,61-6 3,61-3 0,01 1 

J125 356,46 0,00130 3,65-6 3,65-3 0,01 1 

J126 302,34 0,00107 3,54-6 3,54-3 0,01 1 

J139 309,36 0,00109 3,52-6 3,52-3 0,01 1 

Źródło: Opracowanie własne 



 

 

Katarzyna Kukuła, Joanna Ortyl, Anna Chachaj-Brekiesz 

 

154 

4. Analiza wyników  

4.1. Monitorowanie fotopolimeryzacji kationowej monomeru 

epoksydowego z wykorzystaniem pochodnych 1-amino-4-metylo-

6-arylo-naftaleno-2-karbonitryli 

Pierwszym etapem badań było przeprowadzenie monitorowania procesu 

fotopolimeryzacji kationowej z otwarciem pierścienia oksiaranowego 

(ROP- ring openinig polymerization) dla cykloalifatycznego monomeru 

epoksydowego pochodnych naftalenu J30-J38. Podstawą prezentowanej 

technologii fluorescencyjnych sond molekularnych (w skrócie zwanej 

technologią FPT od angielskiej nazwy: Fluorescence Probe Technology), 

jest pomiar zmian charakterystyki fluorescencji sondy molekularnej 

(dodawanej w ilości 0,01 – 0,5% do badanego układu) w miarę zmian 

właściwości otoczenia, w którym sonda się znajduje. Sondy takie działają 

jak czujniki molekularne, które reagują na zmiany swego otoczenia.  

Do analizy zmian charakterystyki fluorescencji badanych sond wybrano 

parametr R, który jest określany jako stosunek dwóch długości fali 

odpowiadających połowie wysokości widma emisji przed rozpoczęciem 

procesu fotopolimeryzacji znajdujących się po obydwu stronach maksimum 

fluorescencji.  

 

Rys. 1 Wyznaczanie stosunku intensywności fluorescencji R [opracowanie własne] 
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Zasadniczą zaletą tej metody jest możliwość precyzyjnego pomiaru 

stosunku intensywności oraz fakt, że przy odpowiednim doborze długości 

fali stosunek intensywności fluorescencji może być liniową funkcją stopnia 

konwersji grup funkcyjnych monomeru. 

𝑅 =  
𝐼(𝜆1)

𝐼(𝜆2)
 

 

gdzie:  

R – stosunek długości fali 

I (1) – intensywność fluorescencji mierzona w trakcie procesu przy 

długości fali 1  

I (1) – intensywność fluorescencji mierzona w trakcie procesu przy 

długości fali 2 

 

Długości fali 1 oraz 2 dla poszczególnych sond dobierane były 

w sposób indywidualny, tak aby początkowa wartość parametru R zawsze 

rozpoczynała się od wartości R równej 1,0. Sposób wyznaczania parametru 

R został zaprezentowany powyżej na rysunku numer 1. W ten sposób 

w trakcie monitorowania procesu fotopolimeryzacji kationowej otrzymano 

krzywe kinetyczne przebiegu procesu fotopolimeryzacji kationowej 

monomeru epoksydowego dla sond J30-J38.  

Badane pochodne 1-amino-4-metylo-6-arylo-naftaleno-2-karbonitrylu 

wykazywały w trakcie monitorowania procesu fotopolimeryzacji katio-

nowej monomeru epoksydowego zróżnicowane zachowania co objawiało 

się przede wszystkim zmianą kierunku przesunięcia widma fluorescencji w 

trakcie monitorowanego procesu. Tylko dla jednego związku (J31) wartość 

R w trakcie procesu polimeryzacji monomeru epoksydowego rosła do 

osiągnięcia plateau (Rys.2), co oznacza, że widmo fluorescencji tego 

związku podczas naświetlania układu uległo przesunięciu w stronę fal 

krótszych (Rys.3). Z pewnością jest to związane z budową 1-amino-6-(4-

cyjanofenylo)-4-metylo-naftaleno-2-karbonitrylu, który w pozycji para jest 

zaopatrzony w grupę nitrylową, będącą podstawnikiem silnie elektrono-

akceptorowym w stosunku do chromoforu naftalenowego.  

Analizując wyniki pozostałych sond, stwierdzono odwrotny przebieg 

profili kinetycznych co świadczy o tym, że podczas procesu fotopolime-

ryzacji widmo fluorescencji dla pozostałych związków uległo przesunięciu 

w stronę fal dłuższych. Dla pochodnych 1-amino-4-metylo-6-arylo-

naftaleno-2-karbonitrylu J30, J34, J35, J36 i J37 wartość R malała od 

R=1,0 do nawet R=0,4 (wtedy R=0,6).  



 

 

Katarzyna Kukuła, Joanna Ortyl, Anna Chachaj-Brekiesz 

 

156 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

0 500 1000 1500 2000 2500

Czas [s]

R

J31

J38

J37
J36

J34
J35

J30

2,5 ST

 

Rys. 2 Przebieg procesu fotopolimeryzacji dla 

sond J30-J38 w monomerze CADE, przy 

naświetlaniu 320 nm [opracowanie własne] 

 

Rys. 3 Zmiany widm fluorescencji J31  

w trakcie fotopolimeryzacji monomeru CADE 

[opracowanie własne] 

 

Rys. 4 Zmiany widm fluorescencji J37  

w trakcie fotopolimeryzacji monomeru CADE 

[opracowanie własne] 

 

Rys. 5 Zmiany widm fluorescencji J38  

w trakcie fotopolimeryzacji monomeru CADE 

[opracowanie własne] 

Interesujące zachowanie obserwować można także dla pochodnej J38, 

dla której nie było możliwe poprawne wyznaczenie parametru R. W przy-

padku tego związku wartość R początkowo rosła, by potem gwałtownie 

spaść. Może to świadczyć o ubocznej reakcji fotochemicznej tej sondy lub 

o jej rozpadzie podczas naświetlania, co można wywnio-skować z wykresu 

zmian intensywności fluorescencji w trakcie procesu fotopolimeryzacji 

monomeru CADE.  
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Następnym etapem badań było przeprowadzenie monitorowania procesu 

fotopolimeryzacji monomeru CADE przy wykorzystaniu stilbenowych 

pochodnych 1-amino-4-metylo-6-arylo-naftaleno-2-karbonitryli.  

 

Rys. 6 Zmiany widm fluorescencji J123  

w trakcie fotopolimeryzacji monomeru CADE 

[opracowanie własne] 

 

Rys. 7 Zmiany widm fluorescencji J125  

w trakcie fotopolimeryzacji monomeru CADE 

[opracowanie własne] 

Niestety w przypadku tej grupy związków nie było możliwe poprawne 

wyznaczenie parametru R. Prawdopodobnie podczas procesu fotopoli-

meryzacji, w wyniku ubocznej reakcji fotochemicznej powstały nowe 

fluorofory wykazujące własną fluorescencję. Było to zjawisko wysoce 

niekorzystnie wpływające na proces monitorowania, gdyż dochodziło do 

nakładania się widm oraz niekontrolowanego spadku wartości R. 

Skutkowało to destabilizacją parametru R. 

Do przedstawienia otrzymanych wyników, ze względu na napotkane 

trudności z wyznaczeniem parametru R wykorzystano znormalizowaną 

intensywność fluorescencji (I/I0) (Rys.10).  
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I0 (max) – początkowa intensywność fluorescencji przy maksimum 
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Rys. 8. Nieprawidłowy przebieg reakcji 

fotopolimeryzacji otrzymany przez 

wykorzystanie parametru R dla sondy J123 

[opracowanie własne] 

 

Rys. 9. Nieprawidłowy przebieg reakcji 

fotopolimeryzacji otrzymany przez 

wykorzystanie parametru R dla sondy J125 

[opracowanie własne] 

Pozwoliło to na uniezależnienie pomiaru od stężenia sondy oraz 

grubości warstwy badanej próbki. Jednakże warunkiem koniecznym do 

korzystania z tego parametru było całkowite unieruchomienie układu 

pomiarowego podczas prowadzenia pomiarów.  

Stosując znormalizowaną intensywność fluorescencji jako wskaźnik 

postępu fotopolimeryzacji kationowej otrzymano szereg kinetycznych. 

Stwierdzono, że badane układy wykazują różną czułość na zmiany 

zachodzące w ich mikrośrodowisku, jednakże wszystkie przesuwają swoje 

widmo fluorescencji w stronę fal dłuższych.  
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Sonda fluorescencyjna 

 

J36 
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Rys. 10 Wyznaczanie znormalizowanej intensywności fluorescencji [opracowanie własne] 

 

 

Rys. 11. Zmiany widm fluorescencji J96 w 

trakcie fotopolimeryzacji monomeru CADE 

[opracowanie własne] 

 

Rys. 12. Znormalizowana intensywność 

fluorescencji I/I0 dla sond J69-J139 w 

monomerze CADE, przy naświetlaniu 320 nm 

[opracowanie własne] 
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W celu lepszego porównania wrażliwości analizowanych pochodnych 

1-amino-4-metylo-6-arylo-naftaleno-2-karbonitryli wprowadzono jako 

sondę referencyjną trans-2-(2’,5’-dimetoksyfenylo)etenylo-2,3,4,5,6-

pentafluorobenzen (ST25).  

 

Rys. 13. Sonda referencyjna trans-2-(2’,5’-dimetoksyfenylo)etenylo-2,3,4,5,6-pentafluorobenzen 

(ST25) [opracowanie własne] 

Szczegółowa analiza przebiegu krzywych kinetycznych wykazała, że 

największy zakres zmienności w stosunku do sondy ST25 wykazuje 

pochodna J96 podstawiona grupą metoksylową (-OCH3), natomiast 

najmniejszy sonda J139. W przypadku drugiego układu w pozycji -para 

w stosunku do pierścienia fenylowego umiejscowiona była grupa nitrylowa 

(-CN). Przeprowadzone obserwacje prowadzą do wniosku, że w przypadku 

monitorowania procesu fotopolimeryzacji z wykorzystaniem norma-

lizowanej intensywności fluorescencji podstawienie układu elektrono-

akceptorowym ugrupowaniem cyjanowym nie prowadzi do zwiększenia 

czułości sondy. 

Tabela 8. Wartości nachylenia krzywych kinetycznych oraz czasy indukcji uzyskane w trakcie 

fotopolimeryzacji kationowej w monomerze winylowym (CADE) dla różnych sond 

molekularnych w trakcie naświetlania światłem o długości fali 320 nm 

Źródło: Opracowanie własne 

Wzór ogólny Sonda Podstawnik 

 
𝐝𝐑

𝐝𝐭
  𝐌𝐀𝐗 

[s-1] 

Czas 

indukcji [s] (I/I0)max (I/I0) 

320 nm 320 nm 

 J96 -OCH3 0,011365 0 0,10 0,90 

J97 -SCH3 0,007150 0 0,19 0,81 

J123 -CH3 0,004518 12 0,21 0,79 

J124 -Cl 0,003617 30 0,28 0,72 

J125 -OC4H9 0,005326 24 0,18 0,82 

J126 -F 0,002724 18 0,29 0,71 

J139 -CN 0,002033 12 0,43 0,57 
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Wpływ struktury 1-amino-4-metylo-6-arylo-naftaleno-2-karbonitryli na 

ich wrażliwość na zmiany zachodzące w trakcie procesu fotopolimeryzacji 

kationowej monomeru epoksydowego 

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że rodzaj 

podstawników w układzie dikarbonitrylowym wpływa znacząco na czułość 

badanych związków podczas przebiegu procesu fotopolimeryzacji. Aby 

było możliwe ilościowe porównanie wartości odpowiadających wrażliwoś-

ciom poszczególnych sond w zależności od rodzaju i położenia podsta-

wnika w ich strukturze wprowadzono względną czułość sond naftale-

nowych przy użyciu parametru S (Sensitivity) 

 

%100
0

0





R

RR
S

k

 
 

R0 – wartość R dla kompozycji świeżej 

Rk – wartość R dla kompozycji fotoutwardzanej  

 

Sprawdzono czułość pochodnych 1-amino-4-metylo-6-arylo-naftaleno-

2-karbonitryli J30-J38 podczas monitorowania przebiegu fotopolimeryzacji 

kationowej. Najwyższe wartości wrażliwości odnotowano dla układów 

posiadających w swojej strukturze ugrupowania donorowe. Dla sond J37 

oraz J36 zaobserwowano odpowiednio czułość na poziomie 59% oraz 56 

%, co daje wartość ok. 4,5-5 razy większą niż w przypadku najsłabszej 

sondy J38 podstawionej grupą winylową (S = 12%). Związek J35 

z atomem fluoru uplasował się pośrodku zestawienia z czułością na 

poziomie 38%, natomiast sonda J31 z podstawnikiem elektrono-

akceptorowym – grupą nitrylową, uzyskała czułość na poziomie 54%. Na 

podstawie wykonanych badań można wysnuć wniosek, że największą 

czułość wykazują sondy 1-amino-4-metylo-6-arylo-naftaleno-2-karbonitryli 

z podstawnikami elektronodonorowymi w pozycji 4 grupy arylowej. 

W przypadku pochodnych stilbeno-naftalenowych nie było możliwe okreś-

lenie czułości poszczególnych układów, ze względu na trudności związane 

z poprawnym wyznaczeniem wartości parametru R.  
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Tabela 9. Zestawienie danych dotyczących czułości sond J30-J38 podczas procesu 

fotopolimeryzacji monomeru epoksydowego CADE 

Wzór 

ogólny 
Sonda Podstawnik R0 Rk 

S 

[%] 

Stosunek 

czułości 

 w odniesieniu do 

najmniej czułej 

sondy 

 J30 -H 1 0,66 34,00 2,83 

J31 -CN 1 1,54 54,00 4,50 

J34 -CH3 1 0,56 44,00 3,67 

J35 -F 1 0,62 38,00 3,17 

J36 -OCH3 1 0,44 56,00 4,67 

J37 -SCH3 1 0,41 59,00 4,92 

J38 -C2H2 1 0,88 12,00 1,00 

Źródło: Opracowanie własne 

5. Podsumowanie 

Przeprowadzone badania pozwoliły na ocenę przydatności 15 pochod-

nych naftalenowych do monitorowania procesu fotopolimeryzacji. Spośród 

pierwszej grupy związków jako układ stabilny i nadający się do roli 

molekularnej sondy fluorescencyjnej sklasyfikowano jedynie 1-amino-6-(4-

cyjanofenylo)-4-metylo-naftaleno-2-karbonitryl (związek J31), ponie-waż 

odznaczał się typowym przebiegiem procesu fotopolimeryzacji i przesu-

nięciem widma fluorescencyjnego w stronę fal krótszych. Dla pozostałych 

związków odnotowano odwrotny przebieg profili kinetycz-nych. W przy-

padku stilbenowych pochodnych 1-amino-4-metylo-nafta-leno-2-karbo-

nitrylu konieczne było skorzystanie ze znormalizowanej intensywności 

fluorescencji jako wskaźnika procesu fotopolimeryzacji, ze względu na 

brak możliwości prawidłowego wyznaczenia parametru R – stosunku inten-

sywności fluorescencji. Choć badane pochodne wykazywały zróżnicowane 

zachowania podczas naświetlania układu pomiarowego, nie okazały się 

wystarczająco stabilne do zastosowań w procesach fotopolimeryzacji 

kationowej.  

6. Podziękowania  

Prace współfinansowane w ramach projektu SONATA Narodowego 

Centrum Nauki (UMO-2012/07/D/ST5/02300). 
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Ocena przydatności pochodnych naftalenu do monitorowania kinetyki 

fotopolimeryzacji kationowej z otwarciem pierścienia oksiranowego 

(ROP)  

Streszczenie  

Intensywny rozwój w zakresie metod detekcji i kontroli jakości jest związany z ciągłą 

optymalizacją i nowymi rozwiązaniami wprowadzanymi w produkcji polimerowych powłok 

fotoutwardzalnych. Przedmiotem niniejszych badań było sprawdzenie przydatności pochodnych 

1-amino-4-metylo-6-arylo-naftaleno-2-karbonitryli do monitorowania przebiegu procesu 

fotopolimeryzacji kationowej z otwarciem pierścienia oksiranowego dla cykloalifatycznego 

monomeru epoksydowego. Przebadano 15 pochodnych naftalenowych, a w skład układu 

pomiarowego oprócz wyżej wspomnianego monomeru wchodził, również typowy fotoinicjator 

kationowy w postaci soli jodoniowej. Jako metodę pomiarową wybrano Fluorescence Probe 

Technology, opierającą się na działaniu molekularnych sond fluorescencyjnych. Analiza 

wyników wykazała, że pomimo zróżnicowanego zachowania poszczególnych sond jedynie 

związek 1-amino-6-(4-cyjanofenylo)-4-metylo-naftaleno-2-karbonitryl (J31) był układem wysoce 

stabilnym i może być stosowany jako molekularna sonda fluorescencyjna do monitorowania 

fotopolimeryzacji kationowej z otwarciem pierścienia oksiranowego. Takie rezultaty niewątpliwe 

skłaniają do dalszych badań i poszukiwania nowych chromoforów do roli sensorów 

luminescencyjnych.  

Słowa kluczowe: fotopolimeryzacja kationowa, naftalen, fluorescencja, pierścień oksiranowy 

Assessment of naphthalene derivatives applicability for monitoring 

cationic photopolymerization with opening oxirane ring 

Abstract 

Intensive development in the field of detection methods and quality control is associated with the 

continuous optimization and new solutions introduced on the production lines, including 

photocurable polymer coatings. The goal of this study was to examine the assessment of 1-amino-

4-methyl-6-aryl-naphthalene-2-carbonitrile for monitoring the process of cationic 

photopolymerization with opening oxirane ring of the cycloaliphaticepoxy monomer. 15 

naphthalene derivatives were tested and the measurement system, in addition to the above-

mentioned monomer, include also a cationic photoinitiator in the form of an iodonium salt. 

Fluorescence Probe Technology based on the operation of fluorescent molecular probes, were 

selected as a method for measuring. Analysis of the results showed that despite of different 

behaviour of the various probes, only the 1-amino-6-(4-cyanophenyl)-4-methyl-naphthalene-2-

carbonitrile (J31) system was stable and can be used as a fluorescent molecular probe for 

monitoring cationic photopolymerization with opening oxirane ring. These results undoubtedly 

prompt further research and exploration of new systems for the role of luminescent sensors. 

Keywords: cationic photopolymerization, naphthalene, fluorescence, oxirane ring,  
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Stan nadprzewodzący w wybranych układach 

warstwowych na bazie cyrkonu i hafnu 

1. Wstęp 

Warstwy związków nadprzewodzących przyciągają coraz większą 

uwagę w środowisku naukowym ze względu na wysoką wartość tempe-

ratury przejścia w stan nadprzewodzący (Tc). Istnieje wiele zróżnicowanych 

związków, których warstwy osiągają stan zerowego oporu elektrycznego 

połączonego z tzw. efektem Meissnera (zjawisko wypychania pola 

magnetycznego z wnętrza materiału). W ich składzie należy wyszczególnić 

związki zbudowane na bazie powierzchni miedziowo-tlenowych (CuO2), 

których odkrycie (w związku La5−xBaxCu5O5(3−y) [1]) zapoczątkowało 

istnienie gałęzi nadprzewodnictwa wysokotemperaturowego, oraz warstwy 

grafenu ze wtrąceniami [2]. Interesującym zagadnieniem jest wpływ 

chemicznego domieszkowania na wartość temperatury krytycznej [3] 

w tlenkach żelaza bądź miedzi, niestety mechanizm opisujący istnienie 

stanu nadprzewodzącego w tych związkach jest jeszcze w fazie debaty co 

znacząco opóźnia odkrywanie nowych materiałów z większymi wartoś-

ciami Tc [4]. Z drugiej strony istnieje wiele związków, które wykazują 

występowanie konwencjonalnego nadprzewodnictwa tzn., w których zna-

czący wkład w mechanizm powstawania par elektronowych ma potencjał 

oddziaływania typu elektron-fonon. 

Szczególnie interesującym tematem badań są warstwy azotków, które 

w zwykłych warunkach są izolatorami. Natomiast domieszkowanie tych 

związków atomami pierwiastków alkalicznych, berylowców bądź ziem 

rzadkich powoduje, że stają się one przewodnikami, w których stan 

nadprzewodzący może zaistnieć [5]. Romboedryczna struktura azotków 

𝛽-HfNCl oraz 𝛽-ZrNCl wykazuje nadprzewodnictwo po wtrąceniu litu 

(domieszkowanie elektronami) pomiędzy warstwy chlorków. Badania 

eksperymentalne dowodzą, że oba związki wykazują podobną strukturę 

elektronową, lecz różnią się wartościami temperatury krytycznej, równej 

w przybliżeniu 11,5 K dla 𝛽-LiZrNCl, oraz 25,5 K dla 𝛽-LiHfNCl [6,7]. 
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2. Cel pracy  

W prezentowanym artykule zostały porównane właściwości termody-

namiczne stanu nadprzewodzącego, który indukuje się w domieszkowanych 

elektronami warstwach związku 𝛽-Li0,5HfNCl oraz 𝛽-Li0,5ZrNCl. Ze względu 

na wysoką wartość stałych potencjału parującego zaobserwowaną dla 

powyższych związków [8] postanowiono posłużyć się modelem silno-

sprzężeniowym teorii Eliashberga [9] do prowadzenia kalkulacji. Takie 

podejście pozwala uzyskać ilościowy opis najważniejszych właściwości 

termodynamicznych stanu nadprzewodzącego takich jak: temperatura 

krytyczna, przerwa energetyczna przy powierzchni Fermiego, ciepło właściwe, 

termodynamiczne pole krytyczne, czy masa efektywna elektronu. 

3. Wykorzystany model teoretyczny 

Równania Eliashberga dla funkcji parametru porządku ϕ(ω) oraz dla 

czynnika renormalizującego funkcję falową Z(ω) zdefiniowane są 

w reprezentacji mieszanej i przyjmują poniższą formę: 

 

𝜙 𝜔 =
𝜋

𝛽
 

 𝜆 𝜔 − 𝑖𝜔𝑚  − 𝜇∗𝜃 𝜔𝑐 −  𝜔𝑚    

 𝜔𝑚
2 𝑍𝑚

2 + 𝜙𝑚
2

𝑀

𝑚=−𝑀

𝜙𝑚

+ 𝑖𝜋  𝑑𝜔′𝛼2𝐹(𝜔′ )  𝑁 𝜔′ + 𝑓(𝜔′ − 𝜔)  
+∞

0

× 𝐾 𝜔, −𝜔′ 𝜙(𝜔 − 𝜔′ ) 

+ 𝑖𝜋  𝑑𝜔′𝛼2𝐹(𝜔′ )  𝑁 𝜔′ + 𝑓(𝜔′ + 𝜔)  
+∞

0

× 𝐾 𝜔, 𝜔′ 𝜙(𝜔 + 𝜔′ ) , 

oraz 

 

𝑍 𝜔 = 1 +
𝑖𝜋

𝜔𝛽
 

𝜆 𝜔 − 𝑖𝜔𝑚  𝜔𝑚

 𝜔𝑚
2 𝑍𝑚

2 + 𝜙𝑚
2

𝑀

𝑚=−𝑀

𝑍𝑚

+
𝑖𝜋

𝜔
 𝑑𝜔′𝛼2𝐹(𝜔′ )  𝑁 𝜔′ + 𝑓(𝜔′ − 𝜔)  

+∞

0

× 𝐾 𝜔, −𝜔′  𝜔 − 𝜔′ 𝑍(𝜔 − 𝜔′ ) 

+
𝑖𝜋

𝜔
 𝑑𝜔′𝛼2𝐹 𝜔′   𝑁 𝜔′ + 𝑓 𝜔′ + 𝜔   

+∞

0

× 𝐾 𝜔, 𝜔′  𝜔 + 𝜔′ 𝑍 𝜔 + 𝜔′  , 

 

gdzie: 

(1) 

(2) 



 

Stan nadprzewodzący w wybranych układach warstwowych na bazie cyrkonu i hafnu 

 

167 

 

𝐾 𝜔, 𝜔′ ≡
1

  𝜔 + 𝜔′ 2𝑍2 𝜔 + 𝜔′ − 𝜙2 𝜔 + 𝜔′ 
 . 

 

Parametr porządku zdefiniowany jest jako iloraz: Δ(𝜔) ≡  𝜙(𝜔)/𝑍(𝜔). 

Na osi urojonej częstości równanie na 𝜙𝑛 ≡ 𝜙(𝑖𝜔𝑛) oraz 𝑍𝑛 ≡ 𝑍(𝑖𝜔𝑛) 

przyjmuje następującą postać [9]: 

 

𝜙𝑛 =
𝜋

𝛽
 

𝜆 𝑖𝜔𝑛 − 𝑖𝜔𝑚  − 𝜇∗(𝜔𝑚 )

 𝜔𝑚
2 𝑍𝑚

2 + 𝜙𝑚
2

𝑀

𝑚=−𝑀

𝜙𝑚 , 

 

oraz 

 

𝑍𝑛 = 1 +
𝑖

𝜔𝑛

𝜋

𝛽
 

𝜆 𝑖𝜔𝑛 − 𝑖𝜔𝑚  

 𝜔𝑚
2 𝑍𝑚

2 + 𝜙𝑚
2

𝑀

𝑚=−𝑀

𝜔𝑚𝑍𝑚 , 

 

gdzie 𝜔𝑛 ≡ (𝜋/𝛽)(2𝑛 − 1) jest częstością Matsubary dla 𝑛 =
0, ±1, ±2, … , ±𝑀 i 𝑀 = 1100 oraz 𝛽 ≡ (𝑘𝐵𝑇)−1. Symbol 𝑘𝐵  określa stałą 

Boltzmanna. Jądro parujące dane jest wzorem: 

 

𝜆 𝑧 ≡ 2  𝑑Ω
Ω

Ω2 − 𝑧2
α2𝐹 Ω 

Ωmax

0

. 

 

Spektralna funkcja Eliashberga α2𝐹 Ω  modeluje oddziaływanie typu 

elektron-fonon, a Ωmax  określa maksymalną częstość fononową, która dla 

podanych związków równa jest Ωmax ≈ 80 meV. W przypadku analizo-

wanych materiałów 𝛽-Li0,5HfNCl oraz 𝛽-Li0,5ZrNCl funkcje Eliashberga 

zostały wyznaczone w pracy [8] przy użyciu pakietu QUANTUM 

ESPRESSO [10]. Funkcja 𝜇∗(𝜔𝑛) ≡ 𝜇∗𝜃 𝜔𝑐 −  𝜔𝑚    opisuje Coulom-

bowskie oddziaływanie deparujące, gdzie 𝜇∗ oznaczane jest pseudopo-

tencjałem Coulombowskim [11]. Symbol 𝜃 opisuje jednostkową funkcję 

Heaviside'a, natomiast 𝜔𝑐  określany jest jako częstość odcięcia, której 

wielkość została przyjęta jako dziesięciokrotność maksymalnej często-

tliwości fononowej 𝜔𝑐 = 10Ωmax . Dodatkowo 𝑁(𝜔) oraz 𝑓(𝜔) oznaczają 

funkcję rozkładu Bosego-Einsteina oraz Fermiego-Diraca. Rozwiązania 

funkcji 𝜙(𝜔) i 𝑍(𝜔) są stabilne dla 𝑇 ≥ 𝑇0, gdzie 𝑇0 = 2 K. 

  

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 
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4. Analiza wyników numerycznych 

Eksperymentalne wartości temperatur krytycznych dla związków 

chemicznych 𝛽-Li0,5HfNCl (Tc = 25,5 K) oraz 𝛽-ZrNCl (Tc = 11,5 K) 

pozwoliły wyznaczyć krytyczną wartość pseudopotencjału Coulom-

bowskiego. Według teorii Eliashberga dokładna wartość 𝜇𝑐
∗ definiowana 

jest jako pseudopotencjał Coulombowski, dla którego parametr porządku 

zeruje się w temperaturze krytycznej. Obliczenia dowodzą iż 𝜇𝑐
∗ równy jest 

0,08 dla związku 𝛽-Li0,5HfNCl i 0,395 dla 𝛽-Li0,5ZrNCl. Zależność 

parametru porządku od częstości Matsubary dla wybranych wartości 

pseudopotencjału Coulombowskiego zaprezentowana jest na rys. 1 (A) 

oraz (B). Pełna zależność Δm=1 𝜇
∗  wykreślona jest w części (C) na rys. 1. 

Szczególnie zaskakujące okazują się być wyniki 𝜇𝑐
∗ dla związku 

zbudowanego na bazie cyrkonu. Częściowo może to tłumaczyć analityczny 

model Morela-Andersona (MA): 

 

[𝜇∗]MA =
𝜇

1 + 𝜇 ln(휀𝐹/𝜔ln )
, 

 

gdzie 𝜇 jest parametrem bezpośredniego oddziaływania Coulom-

bowskiego. Symbole 휀𝐹  oraz 𝜔ln  oznaczają odpowiednio energię Fermiego 

oraz logarytmiczną częstość fononową. Największa wartość pseudo-

potencjału Coulombowskiego została otrzymana dzięki wyznaczeniu 

granicy przy 𝜇 dążącym do nieskończoności w równaniu (7): 

 

[𝜇∗]MA
max =

1

ln(휀𝐹/𝜔ln )
. 

 

Korzystając z wyznaczonej z pierwszych zasad teorii funkcjonału 

gęstości prezentowanej w pracy [12] otrzymano wynik [𝜇∗]MA
max  ≈  0,344, 

który jest bliski wartości otrzymanej przy wykorzystaniu formalizmu 

równań Eliashberga. W nadprzewodnikach konwencjonalnych z fizycznego 

punktu widzenia parowanie się elektronów jest wynikiem wzajemnego 

oddziaływania pomiędzy odpychaniem Coulombowskim, a przyciąganiem 

wynikającym z oddziaływania typu elektron-fonon. Stała tego oddział-

ływania dla związku 𝛽-Li0,5HfNCl przyjmuje wysokie wartości (𝜆 =  1,30) 

tak samo jak wartość temperatury krytycznej otrzymywanej drogą 

eksperymentalną. Natomiast krytyczna wartość pseudopotencjału Coulom-

bowskiego jest stosunkowo niska. Z drugiej strony w przypadku związku 

𝛽-Li0,5ZrNCl obserwuje się inną sytuację. Stała oddziaływania elektron-

fonon także osiąga wysoką wartość równą 𝜆 =  0,99, natomiast tempe-

(7) 

(8) 
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ratura krytyczna jest prawie dwukrotnie mniejsza w porównaniu do 

związku zbudowanego na bazie hafnu. Oznacza to, że krytyczna wielkość 

pseudopotencjału Coulombowskiego powinna osiągać tak znaczne 

wartości. 

 

Rysunek 1. Część A oraz B przedstawia zależność parametru porządku na urojonej osi częstości 

dla wybranych wartości pseudopotencjału Coulombowskiego w związkach 𝛽-Li0,5HfNCl oraz 

𝛽-Li0,5ZrNCl. Część C prezentuje pełną zależność maksymalnej wartości parametru porządku od 

pseudopotencjału Coulombowskiego dla badanych związków chemicznych 
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Rysunek 2. Część A oraz B ukazuje wykres zależności parametru porządku na urojonej osi 

częstości dla wybranych wartości temperatury w związkach 𝛽-Li0,5HfNCl oraz 𝛽-Li0,5ZrNCl. 
Część C prezentuje pełną zależność maksymalnej wartości parametru porządku od temperatury 

W konsekwencji dla związku 𝛽-Li0,5ZrNCl wartość krytycznej 

temperatury nie może być poprawnie wyprowadzona w ramach równania 

Allena-Dynesa (AD) [13]. Korzystając z tej formuły temperatura krytyczna 

wyniosła 𝑇𝑐
 AD  

= 0,7 K. Z kolei dla związku 𝛽-Li0,5HfNCl różnica 

pomiędzy wartością eksperymentalną, a obliczoną według tego równania 

nie jest tak duża i wynosi 𝑇𝑐
 AD  

= 24,3 K. Taki wynik jest związany z tym, 

że równanie (AD) zostało wyprowadzone dla nadprzewodników, których 

krytyczna wartość pseudopotencjału Coulombowskiego jest bliska wartości 

𝜇𝑐
∗ ~ 0,1. Uwzględniając efekty retardacyjne oraz silno-sprzężeniowe, 

wyniki na poziomie ilościowym uzyskać można przy pomocy formalizmu 

Eliashberga. 
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Rysunek 3. Część A oraz B przedstawia wykres z naznaczonymi wartościami czynnika 

renormalizującego funkcję falową na urojonej osi częstości dla wybranych wartości 

pseudopotencjału Coulombowskiego w związkach 𝛽-Li0,5HfNCl oraz 𝛽-Li0,5ZrNCl. 
Część C wykreśla pełną zależność czynnika renormalizującego funkcję falową od temperatury 

Wiedza na temat wartości krytycznego pseudopotencjału Coulom-

bowskiego daje możliwość obliczenia w pierwszej kolejności czynnika 

renormalizującego funkcję falową na osi urojonej oraz wartość parametru 

porządku. Wykres zależności tych wartości od częstości Matsubary został 

przedstawiony odpowiednio na rys. 2 (A-B) oraz rys. 3 (A-B). Można 

zauważyć, że szerokość połówkowa funkcji Δm i Zm zmniejsza się wraz ze 

wzrostem temperatury. Oznacza to, że gdy temperatura wzrasta częstość 

Matsubary daje mniejszy wkład w równania Eliashberga. Z fizycznego 

punktu widzenia najbardziej interesującą zależnością cechują się Δm i Zm 

dla pierwszej częstości Matsubary, ze względu na to, że fukcja Δm=1 z dużą 

dokładnością opisuje wpływ temperatury na przerwę energetyczną przy 

powierzchni Fermiego. Natomiast funkcja Zm=1 wiąże się z efektywną masą 

elektronu zależnością: 𝑚𝑒
∗ = 𝑍𝑚=1 𝑚𝑒 , gdzie 𝑚𝑒  jest masą spoczynkową 

elektronu. Uzyskane wyniki zostały przedstawione na rys. 2 (C), oraz rys. 3 

(C). Jasnym jest, że wysoka wartość parametru porządku i czynnika 

renormalizującego funkcję falową odpowiada za wysoką wartość 

temperatury krytycznej. 
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Rysunek 4. Część A ukazuje różnice energii swobodnej, razem z częścią B znaczącą wartość 

termodynamicznego pola krytycznego wykreślone są w funkcji temperatury dla związków 

𝛽-Li0,5HfNCl oraz 𝛽-Li0,5ZrNCl. Część C przedstawia wychylenie termodynamicznego pola 

krytycznego w funkcji zredukowanej temperatury, wyniki porównane są z przewidywaniami 

teorii BCS 
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Rysunek 5. Część A oraz B reprezentuje zależność ciepła właściwego dla stanu normalnego 

(x=N) oraz nadprzewodzącego (x=S) dla związków 𝛽-Li0,5HfNCl oraz 𝛽-Li0,5ZrNCl. Część C 

ukazuje różnicę entropii w funkcji temperatury dla obydwu materiałów 

Czynniki renormalizujące funkcję falową dla stanu nadprzewodzącego 

ZS
 oraz dla stanu normalnego ZN

 zostały użyte do wyznaczenia różnicy 

energii swobodnej pomiędzy obydwoma stanami [14]: 

 

Δ𝐹

𝜌(0)
= −

2𝜋

𝛽
   𝜔𝑛

2 + Δ𝑛
2 −  𝜔𝑛    𝑍𝑛

𝑆 − 𝑍𝑛
𝑁

 𝜔𝑛  

 𝜔𝑛
2 + Δ𝑛

2
 ,

𝑀

𝑛=1

 

 

(9) 
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gdzie 𝜌(0) określa elektronową gęstość stanów na powierzchni 

Fermiego. Następnie wartości termodynamicznego pola krytycznego (Hc), 

różnicy entropii (ΔS) oraz różnicy ciepła właściwego (ΔC) pomiędzy 

stanem zwykłym, a nadprzewodzącym zostają wyznaczone z poniższych 

formuł: 

 
𝐻𝑐

 𝜌(0)
= −

2𝜋

𝛽
 −8𝜋[Δ𝐹/𝜌(0)], 

 
Δ𝑆

𝑘𝐵𝜌(0)
= −

𝑑[Δ𝐹/𝜌(0)]

𝑑(𝑘𝐵𝑇)
, 

 

oraz 

 

Δ𝐶

𝑘𝐵𝜌(0)
= −

1

𝛽

𝑑2[Δ𝐹/𝜌(0)]

𝑑(𝑘𝐵𝑇)2
. 

 

Otrzymane wyniki przedstawione są na rys. 4 oraz rys. 5. Ujemne 

wartości różnicy energii swobodnej poniżej temperatury krytycznej ukazują 

stabilność termodynamiczną stanu nadprzewodzącego. Silna zależność 

różnicy energii swobodnej od składu chemicznego bezpośrednio wpływa 

na wielkość Hc. Największa wartość pola krytycznego 𝐻𝑐(0)/ 𝜌(0) ≡

𝐻𝑐(𝑇0)/ 𝜌(0) jest równa 8,85 meV dla związku 𝛽-Li0,5HfNCl, natomiast 

22,71 meV dla związku 𝛽-Li0,5ZrNCl. Kalkulacje dodatkowo zostały 

uzupełnione o funkcję odchylenia termodynamicznego pola krytycznego, 

która dana jest wzorem: 

 

𝐷 =
𝐻𝑐(𝑇)

𝐻𝑐(0)
−  1 −  

𝑇

𝑇𝑐
 

2

 . 

 

Wyniki zostały porównanie z kanonicznym przybliżeniem średniego 

pola z przewidywań teorii BCS [15] i zostały wykreślone na rysunku 4 

pozycji C. Podkreślić należy wysoką niewspółmierność pomiędzy wyni-

kami otrzymywanymi za pomocą teorii oddziaływań silno-sprzężeniowych 

Eliashberga, a teorią oddziaływań słabo-sprzężeniowych BCS [16].  

Na rysunku 5 A oraz 5 B, można prześledzić wpływ temperatury na 

wartość ciepła właściwego dla stanu nadprzewodzącego oraz zwykłego. 

W przypadku stanu normalnego ciepło właściwe definiuje się: 𝐶𝑁 = 𝛾/𝛽, 

gdzie γ jest stałą Sommerfelda, którą określa się jako 𝛾 ≡  
2

3
 𝜋2 1 +

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 
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𝜆 𝑘𝐵𝜌(0). Charakterystyczny skok ciepła właściwego w temperaturze 

krytycznej staje się mocno zredukowany przy zmianie bazowego 

pierwiastka związku chemicznego (Hf → Zr).  

Część C rysunku 5 pokazuje, że ujemne wartości Δ𝑆 występują ze 

względu na to, że stan nadprzewodzący posiada mniejszą entropię od stanu 

normalnego. Co oznacza, że elektrony w stanie nadprzewodzącym są 

bardziej uporządkowane w porównaniu do stanu normalnego. 

 

Rysunek 6. Część rzeczywista oraz urojona parametru porządku ukazana na osi rzeczywistej dla 

wybranych wartości temperatur. 

W kolejnym kroku uzyskana została fizyczna wartość przerwy 

energetycznej przy powierzchni Fermiego (2Δ 0 ≡ 2Δ 𝑇0 ) przy użyciu 

formuły [17]: 

 

Δ 𝑇 = Re Δ 𝜔 = Δ 𝑇 , 𝑇  , 
 

gdzie część rzeczywista i urojona funkcji Δ 𝜔  została wykreślona na 

osi rzeczywistej dla wybranych wartości 𝑇𝑐  na rysunku 6. Można 

zauważyć, że dla niskich częstotliwości część urojona przyjmuje wartość 

równą zero. Z fizycznego punktu widzenia wynik ten mówi o tym, że 

efekty tłumiące skorelowane z procesami rozpraszania nie istnieją. Na 

podstawie prezentowanych wyników zostały wyznaczone wartości 2Δ 0  

dla badanych związków i wynoszą one odpowiednio 9,59 meV dla 

𝛽-Li0,5HfNCl oraz 3,75 meV dla związku 𝛽-Li0,5ZrNCl. 

Funkcje termodynamiczne wyznaczone w tej pracy pozwoliły 

oszacować niewymiarowe współczynniki: 𝑅Δ = 2Δ(0)/𝑘𝐵𝑇𝑐 , 

𝑅𝐻 = 𝑇𝑐𝐶
𝑁(𝑇𝑐)/𝐻𝑐

2(0) oraz 𝑅𝐶 = Δ𝐶(𝑇𝑐)/𝐶𝑁(𝑇𝑐) . Wielkości te można 

stosunkowo łatwo otrzymać drogą eksperymentalną i mogą zostać 

porównane z przewidywaniami teoretycznymi. Według teorii BCS 

(14) 
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współczynniki te są stałe dla każdego nadprzewodnika i wynoszą 

odpowiednio: 3,53, 0,168 i 1,43. Jak można zauważyć w tabeli 1, wyniki 

otrzymane dla badanych nadprzewodników domieszkowanych dziurami 

wyraźnie różnią się od przewidywań teorii BCS. Spoglądając na to 

zagadnienie od strony fizycznej, powyższy rezultat spowodowany jest 

istnieniem oddziaływań silno-sprzężeniowych oraz efektów retardacyjnych 

w badanych związkach, które nie są uwzględniane w formalizmie teorii 

BCS [18]. 

Tabela 1. Wartości parametrów bezwymiarowych RΔ, RH, RC otrzymane dla badanych związków 

 RΔ RH RC 

BCS 3,53 0,168 1,43 

𝛽--Li0,5HfNCl 4,36 0,139 2,04 

𝛽--Li0,5ZrNCl 3,79 0,164 1,75 

 

Otrzymane wyniki z eksperymentalnego punktu widzenia nie są do 

końca jasne. Znormalizowana wartość skoku ciepła właściwego 

w temperaturze krytycznej dla związku nadprzewodzącego zbudowanego 

na bazie cyrkonu osiąga znacznie wyższą wartość od spodziewanej dla 

granicy słabego sprzężenia i przyjmuje wielkość bliską do przewidzianej 

przy pomocy wyprowadzonego modelu [𝑅𝐶]exp = 1,8 [19]. Pomiar 

eksperymentalny ciepła właściwego oraz tunelowania prądu wykazuje 

wysoką wartość współczynnika przerwy nadprzewodzącej  𝑅Δ exp = 4,6 −

5,2 [20], która leży w zakresie silnych sprzężeń, lecz jest większa niż 

pokazują kalkulacje przy użyciu równań Eliashberga. Inne pomiary 

dotyczące ciepła właściwego dla tego związku wykazują, że stosunek 

2Δ(0)/𝑘𝐵𝑇𝑐  maleje od wartości 5,2, która należy do zakresu silnych 

sprzężeń do wartości 3,2, która natomiast przechodzi w zakres obejmujący 

oddziaływania słabo-sprzężeniowe. W przypadku nadprzewodnika zbudo-

wanego na bazie hafnu [𝑅Δ]exp  mieści się w zakresie 5 − 5,6 [20]. 

Rozbieżności pomiędzy wynikami eksperymentalnymi i teoretycznymi 

mogą sugerować nadprzewodnictwo niekonwencjonalne. Ze względu na 

złożoność problem ten pozostaje otwarty na badania. 

5. Wnioski 

Własności termodynamiczne domieszkowanych dziurami warstw 

nadprzewodzących 𝛽-Li0,5HfNCl oraz 𝛽-Li0,5ZrNCl zostały opisane przy 

pomocy teorii nadprzewodnictwa Eliashberga uwzględniającej oddziały-

wania silno-sprzężeniowe. Prezentowany artykuł ukazuje relacje pomiędzy 

składem chemicznym i właściwościami nadprzewodzącymi dla związków 
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zbudowanych na bazie cyrkonu oraz hafnu. W pierwszym kroku wykazano, 

że oddziaływanie deparujące modelowane za pomocą pseudopotencjału 

Coulombowskiego w związku cyrkonowym jest dużo mocniejsze 

w porównaniu do oddziaływania występującego w związku hafnowym 

(odpowiednio 𝜇𝑐
∗ = 0,395 oraz 𝜇𝑐

∗ = 0,08). Wiąże się to bezpośrednio 

z osiąganymi temperaturami krytycznymi badanych związków, które 

wynoszą odpowiednio 11,5 K, oraz 25,5 K. Równie znaczące zmiany 

zostały zaobserwowane dla wartości: przerwy nadprzewodzącej, 

termodynamicznego pola krytycznego oraz skoku ciepła właściwego. 

Wyznaczenie bezwymiarowych współczynników związanych z powyż-

szymi funkcjami termodynamiczymi ukazują, że właściwości termody-

namiczne stanu nadprzewodzącego badanych związków nie mogą być 

poprawnie opisane przy użyciu teorii BCS, ze względu na istnienie 

oddziaływań silno-sprzężeniowych oraz efektów retardacyjnych 

w podanych materiałach. 

6. Podziękowania 

Chciałbym serdecznie podziękować dr inż. Arturowi Durajskiemu za 

wszelką okazaną pomoc przy napisaniu tego artykułu oraz za ciągłą 

motywację do poszerzania wiedzy i horyzontu myślowego. 
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Stan nadprzewodzący w wybranych układach warstwowych  

na bazie cyrkonu i hafnu 

Streszczenie: 

Grupa azotków domieszkowanych pierwiastkami metali przejściowych tworzy dużą rodzinę, 

w której zauważa się przejście w stan nadprzewodzący. Zauważając potencjał istnienia 

wysokotemperaturowego stanu nadprzewodzącego w warstwowych układach domieszkowanych 

elektronami postanowiliśmy zbadać własności termodynamiczne związków 𝛽-Li0,5HfNCl oraz 

𝛽-Li0,5ZrNCl. Badania zostały przeprowadzone w oparciu o teorię Eliashberga uwzględniającą 

oddziaływania silno-sprzężeniowe. Zaobserwowane zostały różnice we właściwościach stanu 

nadprzewodzącego w zależności od składu chemicznego (zbudowanego na bazie pierwiastka 

cyrkonu bądź hafnu). Ponadto zauważono, iż ze względu na istnienie oddziaływań 

silno-sprzężeniowych oraz efektów retardacyjnych badane związki nie mogą być opisane 

ilościowo przy użyciu modelu teorii BCS. 

Słowa kluczowe: Nadprzewodniki, Warstwy azotków, Nadprzewodnictwo, Własności 

termodynamiczne 

Comparison study of superconductivity in zirconium and hafnium 

based electron-doped layered chloronitrides 

Abstract: 

The transition-metal chloronitrides form a fairly large family of superconductors. Motivated by 

the potential high-temperature superconductivity in electron-doped layered systems we 

investigated the thermodynamic properties of β − Li0,5HfNCl and β − Li0.5ZrNCl compounds. 

A systematic comparative study was carried out using the strong-coupling Eliashberg theory. In 

dependence on the chemical composition (Zr- or Hf-based system), a marked changes in 

parameters of the superconducting state were observed. Moreover, the obtained results indicates 

that due to the existence of the strong-coupling and retardation effects the studied systems cannot 

be quantitatively described within the framework of classical Bardeen-Cooper-Schrieffer (BCS) 

theory. 

Keywords: Superconductors; Layered nitrides; Superconductivity; Thermodynamic properties 
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Udział czynników biologiczno-chemicznych 

w zaburzeniach homeostazy organizmu 

1. Wstęp 

Sole magnezu są składnikiem wielu suplementów diety mających 

zastosowanie w leczeniu bądź profilaktyce stanów niedoboru tego pier-

wiastka. Stany hypomagnezemi są najczęściej skutkiem nieprawid-łowego 

stylu życia, w tym wadliwego sposobu żywienia [1, 2]. Dostępne preparaty 

to klasyczne stałe, doustne postacie zawierające często w swoim składzie 

dodatkowo witaminę B6. 

Od wielu lat istotnym uzupełnieniem badań są kompleksowe oceny 

wpływu substancji czynnej po podaniu na homeostazę organizmu. 

Działanie każdej substancji zależy od szybkości jej dotarcia z miejsca 

podania do odpowiedniej biofazy. Proces ten uzależniony jest od szybkości 

uwalniania, wchłaniania (absorpcji), rozmieszczenia (dystrybucji), 

metabolizmu (biotransformacji) [3, 4]. 

Zalecanym modelem wykorzystywanym do śledzenia w warunkach „in 

vitro” wpływu czynników egzogennych na przemiany metaboliczne 

w komórkach są izolowane hepatocyty zwierząt bądź ludzi [5-7]. Analizowane 

przemiany na poziomie komórkowym dotyczą zwłaszcza zachowania 

homeostazy w aspekcie możliwości wystąpienia procesu peroksydacji kwasów 

tłuszczowych. Zastosowanie etanolu ma na celu naruszenie równowagi 

oksydacyjnej hepatocytów, by na tym tle interpretować rolę jonów magnezu. 

Proces peroksydacji lipidów komórkowych, jego mechanizm, jak 

również powstające w tym procesie produkty, są przedmiotem badań 

prowadzonych w wielu ośrodkach badawczych. Autorzy postrzegają go za 

główną przyczynę niebezpiecznego uszkodzenia komórek, a nawet ich 

śmierci. Szczególną uwagę zwraca się na rolę, jaką pełnią w inicjowaniu 

procesu peroksydacji wolne rodniki tlenowe. Dużą grupą produktów 

peroksydacji lipidów są aldehydy, a wśród nich dialdehyd malonowy 

(MDA), który jest wtórnym przekaźnikiem uszkodzenia komórek przez 

wolne rodniki. Zawartość MDA w płynach ustrojowych może być 

                                                                
1Zakład Żywienia Człowieka, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Śląski Uniwersytet 

Medyczny w Katowicach 
2Zakład Technologii i Oceny Jakości Żywienia, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, 

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 
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wskaźnikiem zachodzących procesów patologicznych. Narażenie organi-

zmu na aldehydowe produkty procesu peroksydacji lipidów zależne jest od 

ogólnego bilansu pomiędzy antyoksydantami a czynnikami, które inicjują 

i przyspieszają utlenianie [8].  

Produkty peroksydacji lipidów, szczególnie MDA, wykazują właści-

wości cytotoksyczne, mutagenne i prokancerogenne. Mogą też powodować 

hamowanie enzymów, związanych z obroną komórek przed stresem 

oksydacyjnym. To prowadzi do zwiększania w nich ilości uszkodzeń 

oksydacyjnych. Nagromadzenie tych uszkodzeń może wywoływać zmiany 

w metabolizmie komórki, które są przyczyną utraty jej integralności. 

Dochodzi do zakłócenia hydrofobowości lipidowego wnętrza i naruszenie 

dwuwarstwowej struktury błon [8-10]. Zachodzące procesy mają więc 

udział nie tylko w powstawaniu wielu schorzeń lecz także są elementem 

procesu starzenia [11-13]. 

2. Cel pracy  

Celem badań była ocena procentowych zmian stężenia dialdehydu 

malonowego w hepatocytach poddanych inkubacji z etanolem i/lub 

magnezem o różnym stężeniu. 

3. Materiały i metody 

Materiał biologiczny do badań stanowiły izolowane hepatocyty szczurów. 

Badania zostały przeprowadzone za zgodą Komisji Bioetycznej Śląskiego 

Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Hepatocyty izolowano metodą 

enzymatyczną według Selgena z zastosowaniem kolagenazy [14].  

Do przygotowanych prób dodano odpowiednio: etanol i/lub roztwór 

MgCl2, tak by ich stężenia wynosiły odpowiednio: 150 mmol/dm
3
 etanolu 

i/lub 2 mmol/dm
3
 MgCl2, 4 mmol/dm

3
 MgCl2 [15].  

Oznaczenie zawartości MDA wykonano z wykorzystaniem zestawu 

testowego Bioxytech LPO-586. Test służy do ilościowej oceny produktów 

(dialdehydu malonowego, 4-hydroksynonenalu) powstających w procesie 

peroksydacji lipidów.  

W celu oznaczenia w badanych i kontrolnych hepatocytach zawartości 

MDA każdorazowo przygotowano trzy próby: po 1, 3 i 5 godzinach inkubacji. 

Uzyskane wyniki stanowią wartość średnią. Obliczono procentowe zmiany 

stężeń MDA w stosunku do próby kontrolnej uznanej za 100%. 

4. Wyniki 

Proces peroksydacji lipidów oceniano poprzez oznaczenie stężenia 

MDA w hepatocytach po 1, 3 i 5 godzinach inkubacji komórek z 2 i 4 mM 

r-rem MgCl2, etanolem stosowanymi razem i oddzielnie. Procentowe 
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zmiany stężenia MDA w hepatocytach po 1, 3, 5 godzinach w stosunku do 

próby kontrolnej przedstawiono na rysunkach 1-5. 

Po pierwszej godzinie inkubacji stwierdzono największe zmniejszenie 

stężenia MDA (w stosunku do próby kontrolnej) w hepatocytach 

inkubowanych z etanolem i podobny w próbach inkubowanych z 2 mM 

roztworem MgCl2. Najmniejsze zmniejszenie stężenie MDA po 1 godzinie 

stwierdzono w hepatocytach inkubowanych z 4 mM roztworem MgCl2 oraz 

równocześnie z etanolem i 2 mM roztworem MgCl2.  

Po trzech godzinach inkubacji najmniejsze obniżenie stężenia MDA 

(w stosunku do próby kontrolnej) wykazano w hepatocytach inkubowanych 

z 4 mMMgCl2+etanol i 2 mM MgCl2+etanol oraz z etanolem. Gdy 

w pożywce znajdował się etanol obserwowano najmniejsze procentowe 

zmiany zawartości MDA w stosunku do próby kontrolnej.  

Gdy czas inkubacji hepatocytów z poszczególnymi roztworami wydłu-

żono do pięciu godzin najmniejsze procentowe zmniejszenie stężenie MDA 

w stosunku do próby kontrolnej stwierdzono w próbie zawierającej 

hepatocyty inkubowane z etanolem i 2 mM r-rem MgCl2. 

 

Rysunek 1. Zmiany stężenia MDA w hepatocytach po 1, 3, 5 godzinach inkubacji z etanolem 

(stężenie MDA oznaczone w hepatocytach kontrolnych przyjęto za 100%) [opracowanie własne] 
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Rysunek 2. Zmiany stężenia MDA w hepatocytach po 1, 3, 5 godzinach inkubacji z 2 mM MgCl2 

(stężenie MDA oznaczone w hepatocytach kontrolnych przyjęto za 100%) [opracowanie własne] 

 

Rysunek 3. Zmiany stężenia MDA w hepatocytach po 1, 3, 5, godzinach inkubacji z 4 mM 

MgCl2 (stężenie MDA oznaczone w hepatocytach kontrolnych przyjęto za 100%) [opracowanie 
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własne]

 

Rysunek 4. Zmiany stężenia MDA w hepatocytach po 1, 3, 5 godzinach inkubacji z 2 mM MgCl2 

i etanolem (stężenie MDA oznaczone w hepatocytach kontrolnych przyjęto za 100%) 

[opracowanie własne] 

 

Rysunek 5. Procentowe zmiany stężenia MDA w hepatocytach po 1, 3, 5 godzinach inkubacjiz 4 

mM MgCl2 i etanolem (stężenie MDA oznaczone w hepatocytach kontrolnych przyjęto za 100 %) 

[opracowanie własne] 
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5. Dyskusja 

Aby stwierdzić czy nadmiar jonów magnezu wpływa na proces 

peroksydacji lipidów w hepatocytach oznaczono w nich stężenie MDA, 

jako zalecanego przez wielu autorów wskaźnika peroksydacji kwasów 

tłuszczowych [16, 17]. Istnieje wiele metod ilościowego oznaczania MDA 

w materiale biologicznym, jako końcowego produktu peroksydacji kwasów 

tłuszczowych [18, 19]. Do szeroko stosowanych metod należą oznaczenia 

spektrofotometryczne, z których najczęściej wykorzystuje się test z kwa-

sem tiobarbiturowym (TBA test). Test TBA jest jednak metodą niesie-

cyficzną, a uzyskiwane wyniki mogą być obarczone znacznym błędem 

[20]. Zastosowanie testu LPO-586 do oznaczeń stężenia MDA w badanych 

próbach hepatocytów umożliwiło selektywne oznaczenie stężenia tego 

związku.  

Zawartość MDA w izolowanych hepatocytach poddanych inkubacji z 2 

i 4 mM roztworami MgCl2 porównywano z ilością MDA w próbach kont-

rolnych w odpowiednich przedziałach czasowych od 1-5 godzin wskazując 

na procentowe zmiany w stosunku do próby kontrolnej.  

Zachodzący proces porównano z procesem peroksydacji zachodzącym 

w tych samych warunkach generowany przez dodatek do inkubacyjnego 

środowiska hepatocytów etanolu. Etanol zaliczany jest do substancji 

wywołujących peroksydację kwasów tłuszczowych zawartych w komórkach 

[21-23].  

Wykazano, że gdy w pożywce hodowlanej obecny był 2 mM roztwór 

MgCl2 po 5 godzinach inkubacji procentowy spadek zawartości MDA był 

wyższy niż po 1 godzinie inkubacji, co potwierdza stabilizujący wpływ 

jonów magnezu na zachodzący w nich proces peroksydacji. Tą zależność 

udowodnił w swoich badaniach Gunther i wsp. [24], jednak swoje badania 

prowadził on używając izolowanych hepatocytów szczura z wywołanym 

głębokim deficytem jonów magnezu. 

Gdy w środowisku hodowlanym zastosowano 4 mM roztwór MgCl2, to 

w ciągu 5 godzin trwania eksperymentu stwierdzono tendencję odwrotną. 

Świadczy to o intensyfikacji procesu peroksydacji w badanym materiale 

biologicznym.  

Obserwując proces peroksydacji kwasów tłuszczowych w badanych 

hepatocytach wywołany dodatkiem etanolu stwierdzono, że najmniejsze 

procentowe zmniejszenie stężenie MDA w stosunku do próby kontrolnej 

występuje w próbie zawierającej hepatocyty inkubowane z etanolem i 2 

mM r-rem MgCl2. Tworzenie MDA w wyniku peroksydacji wieloniena-

syconych kwasów tłuszczowych pod wpływem etanolu wykazał w swoich 

badaniach nazwierzętach Sergent i wsp. [25, 26]. Etanol indukując stres 

oksydacyjny, powstawanie wolnych rodników może stać się przyczyną 
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obrzęków, a nawet wywoływać apoptozę komórki wątrobowej. Do czynni-

ków wywołujących ten proces na skutek działania etanolu zalicza się: jego 

metabolizm przez enzymy cytochromu P 450 2E1, produkcję substancji 

z grupy cytokinin TNF-α i TGF-β1 [25, 27, 28]. Głównym produktem 

powstającym z etanolu na skutek działania dehydrogenazy alkoholowej jest 

aldehyd octowy [29]. 

Ze względu na fakt, że zmiany w hepatocytach wywołane działaniem 

etanolu dotyczą także naruszenia komórkowej równowago jonowej, w tym 

jonów magnezu [30], porównano zmiany zachodzące w pożywce z samym 

etanolem a mieszaniną etanolu z 2 mM roztworem MgCl2. Stwierdzono, że 

procentowe zmiany w stosunku do próby kontrolnej były o połowę niższe, 

niż gdy do pożywki dodano sam etanol. Pozwala to wysunąć hipotezę, że 

jony magnezu w hepatocytach stymulują proces peroksydacji generowany 

przez etanol. Jest to prawdopodobnie konsekwencją nasilenia aktywności 

dehydrogenazy aldehydowej w obecności jonów magnezu [30].  

Przypuszczalny mechanizm obserwowanych zmian stężenia MDA po 

inkubowaniu ich z dodaną do pożywki mieszaniną etanolu i 2 mM 

roztworu MgCl2 można przedstawić następująco: 

 na początku inkubacji rośnie stężenie dialdehydu malonowego, co 

jest konsekwencją obecności etanolu, który jest czynnikiem 

wywołującym proces powstawania wolnych rodników, a w Konsek-

wencji peroksydację wielonienasyconych kwasów tłuszczowych;  

 w miarę upływu czasu inkubacji obecność jonów magnezu zwiększa 

aktywność dehydrogenazy aldehydowej, powodującej, że ilość 

etanolu w pożywce maleje a tym samym proces peroksydacji 

wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w hepatocytach jest 

mniej intensywny. 

Durlach w swoich doniesieniach potwierdza istniejący antagonizm 

pomiędzy alkoholem a jonami magnezu zachodzący w membranach 

biologicznych [31]. Porównując w warunkach „in vitro” przewodnictwo 

owodni poddanej działaniu etanolu i 2 mM roztworu Mg2+ razem 

i oddzielnie stwierdził wyraźny stabilizujący wpływ jonów magnezu 

w przeciwieństwie do zmian powodowanych przez sam etanol. Tessman 

i Romani w badaniach oceniających wpływ etanolu na zawartość jonów 

Mg2+ w izolowanych hepatocytach ich „wypływ” już po 8 minutach 

trwania eksperymentu. Ponadto wykazali zależność tego procesu od 

zawartości jonów Na+ [30]. 

Autorzy ci sugerują, że właśnie metaboliczna przemiana etanolu 

w aldehyd octowy indukowana jest następującym na skutek obecności 

etanolu wypływem jonów Mg2+ z komórki. Proces ten jest wynikiem 

specyficznego transportu, a nie wynika ze zmian właściwości błony komór-

kowej [30]. Podobną tematykę, związaną z transportem jonów Mg2+ 
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w komórkach wątroby podjęli w swoich eksperymentach Cefaratti i wsp. 

wskazując na złożoność mechanizmu transportu jonów Mg2+, który 

zachodzi w hepatocytach [32]. 

Wytwarzany w procesie peroksydacji wielonienasyconych kwasów 

tłuszczowych, wchodzących w skład fosfolipidów błonowych, MDA 

wykazuje dużą reaktywność względem białek i kwasów nukleinowych. 

Z miejsc, w których powstaje, łatwo przenika do odległych tkanek i tam, 

dzięki możliwości tworzenia wiązań kowalencyjnych z tymi związkami, 

może modyfikować ich strukturę i zmieniać ich właściwości [8, 9]. Tak 

powstałe, zmodyfikowane właściwości fizyczne błon komórkowych, 

powodują utratę integralności [17]. To prowadzi z kolei do zaburzenia ich 

prawidłowych funkcji, a w efekcie prowadzi do dysfunkcji poszczególnych 

narządów [5]. 

Wielu autorów [33-35] wykazało podwyższone stężenie osoczo-

wegoMDA u osób ze świeżym zawałem serca w pierwszych dniach 

choroby, a następnie jego wzrost w kolejnych dobach. Zmiany te kore-

lowały z wartościami kinazy fosfokreatynowej frakcji sercowej. Uważa się 

że, powstały MDA może być transportowany za pomocą lipoprotein LDL. 

Dialdehyd malonowy, ściśle powiązany z lipoproteinami, ułatwiałby 

łączenie estrów cholesterolu ze ścianą naczynia i tworzenie blaszki 

miażdżycowej. 

Wzrost stężenia MDA mógłby w tym przypadku być dodatkowym 

czynnikiem zwiększającym wiązanie nadtlenków lipidów ze ścianą 

naczyniową a tym samym zmniejszającym przeciwagregacyjne właści-

wości prostacykliny. 

Jako reaktywne związki elektrofilowe MDA mogą generować zmiany 

w materiale genetycznym, mogą również modyfikować aminokwasy 

w białkach tworząc addukty, które w wyniku dalszych przekształceń mogą 

ulec przemianie w tzw. AGEs (advanced glycation end products). Podwyż-

szony poziom AGEs w organizmie łączy się z patologiami związanymi 

między innymi z cukrzycą czy chorobą Alzcheimera. 

6. Wnioski  

Obecność jonów magnezu w wyższym stężeniu w środowisku 

hodowlanym nasila zachodzący w warunkach „in vitro” proces pero-

ksydacji wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w hepatocytach. Jony 

magnezu w niższym stężeniu w pożywce hamują peroksydację wielonie-

nasyconych kwasów tłuszczowych w inkubowanych hepatocytach. 
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Udział czynników biologiczno-chemicznych w zaburzeniach 

homeostazy organizmu 

Streszczenie  

Celem badań była ocena udziału jonów magnezu w procesie peroksydacji lipidów 

w hepatocytach przez ocenę zmian w stężeniu dialdehydu malonowego (MDA). Materiał 

biologiczny do badań stanowiły izolowane hepatocyty szczurów. Hepatocyty izolowano metodą 

enzymatyczną według Selgena z zastosowaniem kolagenozy. Do przygotowanych prób dodano: 

etanol i/lub roztwór MgCl2, tak by ich stężenia wynosiły odpowiednio: 150 mmol/dm3 etanolu 

i/lub 2 mmol/dm3 MgCl2, 4 mmol/dm3 MgCl2. Oznaczenie zawartości MDA wykonano 

trzykrotnie z wykorzystaniem zestawu testowego Bioxytech LPO-586. Test służy do ilościowej 

oceny produktów (dialdehydu malonowego, 4-hydroksynonenalu) powstających w procesie 

peroksydacji lipidów. Obecność jonów magnezu w wyższym stężeniu w środowisku 

hodowlanym nasila zachodzący w warunkach „in vitro” proces peroksydacji wielonienasyconych 

kwasów tłuszczowych w hepatocytach. Jony magnezu w niższym stężeniu w pożywce hamują 

peroksydację wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w inkubowanych hepatocytach. 

Słowa kluczowe: hepatocyty, dialdechyd malonowy, peroksydacja 
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Chemical and biological factors involved in disturbances 

 of homeostasis in the organism  

The exposure of the organism to the aldehyde products of lipid peroxidation depends on the 

overall balance between antioxidants and the factors that initiate and accelerate oxidation. Lipid 

peroxidation products, especially malondialdehyde (MDA) show cytotoxic, mutagenic and 

cancerogenic properties. The aim of this study was to evaluate the role of magnesium ions in the 

process of lipid peroxidation in hepatocytes by assessing changes in the concentrations of 

malondialdehyde. The biological material for tests consisted of isolated rat hepatocytes. 

Hepatocytes were isolated by the enzymatic method according Selgen method with the use of 

collagen. Ethanol was added to the prepared samples and/or MgCl2, solution, so that 

concentrations were as follows: 150 mmol/dm3 ethanol and/or 2 mmol/dm3 MgCl2, 4 mmol/dm3 

MgCl2. The MDA assay was performed in triplicate using the Bioxytech LPO-586 test kit. This 

test is used to quantify the products (malondialdehyde, 4-hydroxynonenal) generated in the 

process of lipid peroxidation. The presence of magnesium ions at a higher concentration in the 

culture medium increases the process of peroxidation of polyunsaturated fatty acids occurring 

under "in vitro" conditions in hepatocytes. Magnesium ions at a lower concentration in the 

medium inhibit peroxidation of polyunsaturated fatty acids in the incubated hepatocytes. 

Keywords: hepatocytes, dialdechyd malonic, peroxidation 
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Wpływ dodatku napełniaczy na sieciowanie 

mieszanin kauczuków chloroprenowego 

i butadienowo-styrenowego 

1. Wprowadzenie 

Coraz częściej wykorzystuje się napełniacze w celu zmniejszenia 

kosztów wytwarzania produktów oraz w celu poprawy właściwości 

użytkowych. Napełniacze mogą być naturalne lub syntetyczne, które to 

można podzielić również ze względu na pochodzenie: organiczne – mączka 

drzewna, włókna celulozowe, sizalowe, lniane; nieorganiczne – włókna 

azbestowe, kreda, kaolin, talk, mika, kwarc, krzemionka; syntetyczne – 

włókna szklane, grafitowe, węglowe, whiskey. Napełniacze ze względu na 

możliwość zwiększenia wytrzymałości gumy dzielą się na bierne (np. 

kreda), wzmacniające, półaktywne, np. kaolin, MgCO3, sadza acetylenowa) 

i aktywne (np. sadze aktywna, krzemionka). Działanie danego napełniacza 

w dużym stopniu zależy od jego budowy chemicznej czy fizycznej, a także 

od stopnia rozdrobnienia i rozrzutu cząstek. Im większy stopień Kozdro-

bnienia tym napełniacz powoduje odpowiednie zdyspergowanie w matrycy. 

Bardzo ważnym elementem napełniaczy jest tworzenie ich własnej przes-

trzeni oraz uleganiu aglomeracji kilku cząstek napełniacza [1-4].  

Najczęściej wykorzystywanymi napełniaczami jest krzemionka oraz 

kaolin. Krzemionka jest napełniaczem aktywnym poprawiającym właś-

ciwości wytrzymałościowe. Dzięki grupom hydroksylowym występującym 

na powierzchni dochodzi silnej sorpcji substancji sieciujących, powoduje 

to, iż koniecznością staje się zastosowanie aktywatorów w celu blokowania 

aktywnych grup na powierzchni. Krzemionka jest białym proszkiem 

posiadającym słabe własności hydrofilowe, ułatwiającym sporządzanie 

mieszanek, obniża skurcz podczas procesu kalandrowania, a także zmniej-

sza przyczepność mieszanki do walcy [4, 5]. Według De i White’a 

najczęściej używana ilość krzemionki do mieszanek wynosi od 10 do 60 

części wagowych na 100 części wagowych kauczuku. W zależności od 

rodzaju użytego kauczuku uzyskać można mieszanki o większej wytrzy-

małości na rozciąganie niż w przypadku próbek nie zawierających napeł-

                                                                
1 michalska.angelika@gmail.com , Instytut Inżynierii Materiałowej, Wydział Mechaniczny, 

Politechnika Łódzka, www.p.lodz.pl  
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niacza. Krzemionka może być modyfikowana różnymi alkoholami, czy 

aminami powodując zmianę właściwości na hydrofobowe co powoduje, iż 

wytworzone wulkanizaty posiadają znaczną odporność na temperaturę do 

150
o
C [4].  

Drugim coraz częściej stosowanym napełniaczem jest kaolin, który jest 

tanim i łatwo dostępnym surowcem. Ułatwia on mieszanie reagentów 

i innych składników mieszanki kauczukowej, oraz zwiększa odporność 

wulkanizatów na działanie olejów. Kaoliny łatwo dyspergują w wodzie, co 

powoduje, iż grubsze zanieczyszczenia są usuwane przy użyciu metody 

szlamowania. Jako składnik mieszanek kauczukowych kaoliny zostają 

wprowadzane jako napełniacz w ilości od 20 do 30 części wagowych na 

100 części wagowych kauczuku. Wulkanizaty wytworzone z użyciem 

kaolinu są bardziej odporne na rozdzieranie niż w przypadku innych 

napełniaczy oraz wykazują znaczną odporność na odkształcenia dyna-

miczne [1-4]. 

Większość właściwości różnych wyrobów gumowych zależy nie tylko 

od rodzaju użytego kauczuku, ale także od rodzaju substancji sieciującej, 

czy rodzaju napełniacza. Szereg badań wykonuje się w celu osiągnięcia jak 

najmniejszej ilości wad. Powoduje to poszukiwania coraz to nowszych 

rozwiązań aby obniżyć ceny drogich elastomerów, nie pogarszając przy 

tym jego cennych właściwości [4]. Stosowanie SnO jako tlenku używanego 

do sieciowania kauczuków wpływa na wydłużenie czasu podwulkanizacji 

w porównaniu z mieszankami zawierającymi tlenek cynku lub magnezu. 

W pracy [5, 6] zastosowano tlenek cyny do sieciowania kauczuku chloro-

prenowego uzyskując dzięki temu zwiększony stopień usieciowania i lep-

sze właściwości mechaniczne niż te, które sieciowane były tlenkami cynku 

lub magnezu w podobnych proporcjach przypadających na 100 części 

wagowych kauczuku. Porównując właściwości kauczuku CR zawie-

rającego różne tlenki metali jako substancje sieciujące można stwierdzić, iż 

w przypadku tych próbek zawierających SnO osiągnięto dużo lepsze 

właściwości nie tylko mechaniczne, ale również odpornościowe na różne 

czynniki takie jak palność, działanie tlenu czy starzenie [5]. 

Łączenie dwóch różnych kauczuków o określonych cechach może 

spowodować poprawę dotychczasowych właściwości. Dodając odpowiedni 

czynnik sieciujący oraz odpowiedni napełniacz jesteśmy w stanie otrzymać 

podobne właściwości jak w przypadku jednego kauczuku. Przedmiotem 

badań stały się mieszaniny kauczuku chloroprenowego i kauczuku 

butadienowo-styrenowego z zastosowaniem jako czynnika sieciującego 

tlenku cyny (II) (SnO) oraz stosując różnego rodzaju napełniacze 

w różnych ilościach. 
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2. Cel pracy  

Celem niniejszej pracy było określenie wpływu ilości i rodzaju napełniacza 

dla mieszanin zawierających kauczuk chloroprenowy (CR) i kauczuk 

butadienowo-styrenowego (SBR) sieciowanych tlenkiem cyny (SnO) 

w obecności kwasu stearynowego. 

3. Materiały i metody  

3.1. Materiały 

Podczas wykonywania badań wykorzystano następujące substancje: 

kauczuk chloroprenowy (CR) marki Baypren® 216, produkt Lanxess 

GmbH (Niemcy), o gęstości 1,23 g/cm
3
 i zawartości związanego chloru ok. 

40 %, kauczuk butadienowo-styrenowy (SBR) marki KER® 1502, produkt 

Synthos Group S.A. (Oświęcim, Polska), o gęstości 0,94 g/cm
3
 i zawartości 

związanego styrenu 23 ± 1,5 %, tlenek cyny II (SnO), produkt firmy Sigma 

Aldrich, o gęstości 6,45 g/cm3 (20 °C), techniczny kwas stearynowy, 

produkt POCh S.A. (Polska), o gęstości 0,94 g/cm
3
, kaolin, firmy POCh 

S.A., produkt naturalny, główny składnik to uwodniony krzemian glinu 

H2Al2Si2O8 nH2O, o gęstości 2,6 g/cm3 (20 °C), krzemionka strącona - 

marki Ultrasil® 7000 GR, produkt Evonik Industries Ag (Niemcy) 

o powierzchni właściwej 175 m
2
/g i gęstości nasypowej 270 g/l, NanoBent 

ZS-1, wyprodukowany przez firmę Z.G.M. Zębiec S.A., toluen cz.d.a, 

wyprodukowany przez firmę POCH, o gęstości 0,87 g/cm
3
, heptan cz.d.a, 

wyprodukowany przez firmę POCH, o gęstości 0,68 g/cm
3
, aceton cz.d.a, 

wyprodukowany przez firmę POCH, o gęstości 0,79 g/cm
3
.  

3.2. Sporządzanie mieszanin elastomerowych  

Każdy ze składników odważono na wadze technicznej w ilościach 

zgodnych z przepisami z dokładnością 0,01 g. Mieszaniny kauczukowe 

CR/SBR sporządzono za pomocą walcarki laboratoryjnej o wymiarach 

walców: D = 150 mm, L = 300 mm. Temperatura walców wynosiła 20 – 25
 

o
C. Szybkość obrotowa walca przedniego,Vp = 20 obr./min; frykcja 1 - 1,2. 

Po wstępnym uplastycznieniu kauczuków dodano do nich pozostałe 

składniki. Czas sporządzenia jednej mieszaniny wynosił ok. 10 min. Tak 

sporządzone mieszaniny przechowywano w szczelnych foliach w tempe-

raturze pokojowej. 

3.3. Metodyka badań 

Kinetyka sieciowania – krzywe wulkametryczne mieszaniny kauczu-

kowych wyznaczono za pomocą wulkametru WG – 02 (ZACh Metalchem, 
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Toruń) w temperaturze 160
 o

C i stałej częstotliwości oscylacyjnej rotora 

wynoszącej 1,7 ± 0,1 Hz, zgodnie z normą PN-ISO 3417. 

Sieciowanie mieszanin elastomerowych – wykonano w formach stalo-

wych umieszczonych pomiędzy półkami prasy hydraulicznej ogrzewanymi 

elektrycznie.  

Oznaczenie stopnia usieciowania – pomiar pęcznienia próbek wykonano 

używając toluenu lub heptanu jako rozpuszczalników. Badanie to 

wykonano według normy PN-ISO 1817:2011/Ap1:2002.  

Równowagowe pęcznienie wagowe wyznaczano z następującego wzoru 

(1): 

 

𝑄𝑤 =
𝑚𝑠𝑝 −𝑚𝑠

𝑚𝑠
∗       (1) 

 

gdzie: msp – masa próbki spęcznionej (mg), ms – masa suchej próbki po 

spęcznieniu (mg), ms
*
 – masa próbki skorygowana (mg). Masa próbki 

skorygowana (uwzględniając zawartość substancji mineralnych ze wzoru) (2): 

 

c

sub

ks
m

m
mmm min.

0

* 

     (2) 

 

gdzie: mo – początkowa masa próbki (mg), msub.min.– masa substancji 

mineralnych obecnych w mieszaninie (mg), mc – masa wszystkich 

składników mieszaniny (mg). 

 Równowagowe pęcznienie objętościowe ze wzoru (3): 
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k
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      (3) 

 

gdzie: dk – gęstość kauczuku, (g/cm
3
) dr – gęstość rozpuszczalnika, 

(g/cm
3
), dla heptanu dr = 0,688 (g/cm

3
), dla toluenu dr = 0,873 (g/cm

3
). 

 Ujemne równowagowe pęcznienie wagowe ze wzoru (4): 
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      (4) 

 

gdzie: msp – masa próbki spęcznionej (mg), ms – masa suchej próbki po 

spęcznieniu (mg). 

Ekstrakcję we wrzącym acetonie w aparacie Soxleta przez okres 48 h, 

Ekstrakt rzeczywisty (Erz) obliczono ze wzoru (5): 

 



 

 

Angelika Michalska 

 

196 

 
0

0

m

mm
E k

rz




      (5) 

 

gdzie: mo – masa próbki przed ekstrakcją (mg); mk – masa próbki po 

ekstrakcji i wysuszeniu (mg). 

Odporność na przyspieszone starzenie w powietrzu o podwyższonej 

temperaturze oznaczano na podstawie pomiaru naprężenia przy danym 

wydłużeniu, wg PN-88/C-04207, PN-82/C-04216. Współczynnik starzenia 

obliczono ze wzoru (6): 

 

bb

bb

ETS

ETS
S






'
'

      (6) 

 

gdzie: TSb’ – wytrzymałość na rozciąganie przy zerwaniu po starzeniu 

termooksydacyjnym (MPa), TSb – wytrzymałość na rozciąganie przy 

zerwaniu przed starzeniem termooksydacyjnym (MPa), Eb – wydłużenie 

względne przy zerwaniu przed starzeniem termooksydacyjnym (%), Eb
’
 – 

wydłużenie względne przy zerwaniu po starzeniu termo oksydacyjnym (%). 

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu usieciowanych mieszanin 

oceniano z zastosowaniem maszyny wytrzymałościowej Zwick 1435, 

zgodnie z normą PN-ISO 37:2007. 

Analizę FT-IR wykonano przy użyciu spektrometru typu Bio-Rad 175 

C, z przystawką transmisyjną. 

Odporność na palenie i indeks tlenowy (OI) – badano czas spalania 

próbek w powietrzu oraz palność metodą wskaźnika tlenowego, wykonaną 

zgodnie z normą PN-ISO 4589-2 

4. Analiza wyników 

Zbadano wpływ rodzaju i ilości napełniacza na właściwości wytwo-

rzonych wulkanizatów dla mieszaniny kauczuków chloroprenowego oraz 

butadienowo-styrenowego sieciowanego tlenkiem cyny w obecności kwasu 

stearynowego (CR + SnO + SBR + stearyna). 

W tym celu wytworzono 6 mieszanin kauczukowych różniących się 

rodzajem i ilością dodawanego napełniacza (Tab. 1).  
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Tabela 1. Skład mieszanin kauczukowych sieciowanych za pomocą SnO Źródło: opracowanie 

własne 

 

Rodzaj i ilość napełniacza wprowadzanego do mieszanin wpływa na ich 

czas podwulkanizacji (Rys. 1, Tab. 2), który dla mieszaniny zawierającej 

10 cz. wag. ZS–1/100 cz. wag. kauczuków osiągnął największą wartość 

i wyniósł ok. 6 min, natomiast dla mieszaniny zawierającej mniejszą ilość 

ZS-1 wartość ta wynosiła 4,5 min. Najkrótszym czasem podwulkanizacji 

(t02 = 2,17 min) charakteryzuje się mieszanina zawierająca jako napełniacz 

kaolin w ilości 30 cz. wag./100 cz. wag. kauczuków. Na podstawie 

otrzymanych wyników można stwierdzić, że wraz ze wzrostem ilości 

napełniacza zmniejsza się czas podwulkanizacji. Moment minimalny dla 

większości mieszanin jest porównywalny i waha się w granicach 11–14 

dNm. Nieznacznie niższy moment minimalny (Lmin = 9,1 dNm) osiągnęła 

mieszanina zawierająca jako napełniacz krzemionkę (20 cz. wag./100 cz. 

wag. kauczuków), z kolei znacznie wyższy (Lmin = 41,7 dNm) zaobser-

wowano również przy mieszaninie napełnionej krzemionką w ilości 30 cz. 

wag./100 cz. wag. kauczuków. Tak wysoki moment minimalny świadczy 

o większej lepkości tej mieszaniny w porównaniu do pozostałych. Na 

podstawie przyrostu momentu skrętnego po 30 min ogrzewania stwier-

dzono, że rodzaj i ilość napełniacza wpływają na wielkość tego parametru, 

co wskazuje na różny stopień usieciowania mieszanin.  

W celu określenia stopnia usieciowania mieszanin CR/SBR wykonano 

oznaczenia pęcznienia równowagowego w dwóch rozpuszczalnikach – 

toluenie i heptanie. Stwierdzono, że objętościowe pęcznienie równowa-

gowe w toluenie dla wulkanizatów jest zróżnicowane (Tab. 2). W przypad-

ku wulkanizatu napełnionego kaolinem w ilości 20 cz. wag./100 cz. wag. 

kauczuków uzyskano najwyższą wartość Qv (8,23 ml/ml), z kolei dla 

wulkanizatu napełnionego nanonapełniaczem ZS-1 w ilości 5 cz. wag./100 

cz. wag. kauczuków wartość ta jest niższa niż pozostałe (Qv = 4,84 ml/ml), 

Składniki/ 

ilość (cz.wag) 

C

R 

SBR SnO kwas 

stearynowy 

kaolin krze-mionka nanona-

pełniacz ZS-1 

1 75 25 0,75 1 20 - - 

2 75 25 0,75 1 30 - - 

3 75 25 0,75 1 - 20 - 

4 75 25 0,75 1 - 30 - 

5 75 25 0,75 1 - - 5 

6 75 25 0,75 1 - - 10 
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co świadczy, że wulkanizat ten posiada minimalnie większy stopień 

usieciowania od pozostałych.  

Analiza wyników ekstrakcji wrzącym acetonem pokazała (Tab. 2), że 

najmniejszą wartość ekstraktu rzeczywistego (Erz = 0,08 mg/mg) posiada 

wulkanizat napełniony krzemionką w ilości 20 cz. wag./100 cz. wag. 

kauczuków, z kolei największą wartość Erz posiada wulkanizat napełniony 

krzemionką w ilości 30 cz. wag./100 cz. wag. kauczuków (Erz = 0,65 

mg/mg) oraz napełniony kaolinem w ilości 20 cz. wag./100 cz. wag. 

kauczuków (Erz = 0,45 mg/mg). Pozostałe wartości są do siebie zbliżone 

i osiągają wartość ok. 0,12 mg/mg.  

Tabela 2. Skład i wybrane właściwości napełnionych mieszanin CR/SBR (75/25 mas.) 

sieciowanych za pomocą SnO (0,75 cz. wag./100 cz. wag. kauczuków), T = 160 oC Źródło: 

opracowanie własne 

Kolejność CR + SnO + SBR 

Napełniacz krzemionka kaolin 

 

ZS-1 

Ilość cz. wag. 30 20 30 20 5 10 

Parametry wulkametryczne, T = 160 oC, t = 20 min 

t02 [min] 3,43 3,22 2,17 3,45 4,5 5,93 

Lmin [dNm] 41,7 9,1 13,4 11,4 13,1 14 

ΔL30 [dNm] 31,5 32,4 28 37,6 44,8 65,5 

moduł maszerujący 

Wybrane właściwości wulkanizatów, T = 160 oC, t = 20min 

Równowagowe pęcznienie objętościowe, ml/ml 

Qv 
t 6,04 ± 0,01 7,35 ± 0,01 6,60 ± 

0,01 

8,23 ± 

0,01 

5,66 ± 

0,01 

4,84 ± 

0,01 

Qv
 h 2,41 ± 0,01 2,35 ± 0,01 2,53 ± 

0,01 

2,63 ± 

0,01 

2,18 ± 

0,01 

2,15 ± 

0,01 

Ujemne równowagowe pęcznienie wagowe, uł. wag 

– Qw 
t 0,36 ± 0,01 0,29 ± 0,01 0,33 ± 

0,01 

0,31 ± 

0,01 

0,22 ± 

0,01 

0,24 ± 

0,01 

– Qw
 h 0,28 ± 0,01 0,14 ± 0,01 0,24 ± 

0,01 

0,30 ± 

0,01 

0,18 ± 

0,01 

0,18 ± 

0,01 

Udział objętościowy kauczuku w spęcznionej próbce 
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Vr
t 0,136 ± 

0,001 

0,286 ± 

0,001 

0,116 ± 

0,001 

0,276 ± 

0,001 

0,306 ± 

0,001 

0,308 

± 0,001 

Vr
h 0,287 ± 

0,001 

0,117 ± 

0,001 

0,289 ± 

0,001 

0,108 ± 

0,001 

0,147 ± 

0,001 

0,165 

± 0,001 

Ekstrakt rzeczywisty, mg/mg, 

Erz 0,648 ± 

0,001 

0,079± 0,001 0,108 ± 

0,001 

0,447 ± 

0,001 

0,128 ± 

0,001 

0,126 

± 0,001 

t02 – czas podwulkanizacji; t90 – optymalny czas wulkanizacji; Lmin – minimalny moment 

wulkametryczny; ΔL30, ΔL40 – przyrost momentu wulkametrycznego po 30 lub 40 min 

ogrzewania; Qv
t,/Qv

h – równowagowe pęcznienie objętościowe w toluenie/heptanie; -Qw
t,/-Qw

h - 

ujemne równowagowe pęcznienie wagowe w heptanie/toluenie, Vr
h/ Vr

t – udział objętościowy 

kauczuku w spęcznionej próbce w heptanie/toluenie, Erz – ekstrakt rzeczywisty 

 

Rysunek 1. Kinetyka sieciowania napełnionych mieszanin CR/SBR (75/25 mas.) za pomocą SnO 

(0,75 cz. wag./100 cz. wag. kauczuków)T = 160 oC, [opracowanie własne] 

Wytrzymałość na rozciąganie przy zerwaniu dla większości 

wulkanizatów znajduje się w granicy 9,5 – 10,5 MPa (Tab. 3). W przy-

padku wulkanizatu zawierającego jako napełniacz kaolin w ilości 20 cz. 

wag./100 cz. wag. kauczuków zaobserwowano najwyższą wartość wytrzy-

małości na rozciąganie przy zerwaniu wynoszącą prawie 11 MPa, z kolei 

najniższą TSb (8,3 MPa) uzyskano dla wulkanizatu napełnionego ZS-1 

w ilości 10 cz. wag./100 cz. wag. kauczuków. Wszystkie napełnione wulka-

nizaty, z wyjątkiem napełnionego ZS-1 w ilości 10 cz. wag./100 cz. wag. 
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kauczuków, charakteryzują się większą wartością wytrzymałości na 

rozciąganie przy zerwaniu niż wulkanizat niezawierający żadnego napeł-

niacza, który osiąga wartość 9,02 MPa. Wartości wydłużenia względnego 

przy zerwaniu we wszystkich przypadkach, z wyjątkiem ZS-1 w ilości 10 

cz. wag./100 cz. wag. kauczuków są podobne i przekraczają 1000 %. 

Na podstawie uzyskanych wyników wytrzymałościowych próbek 

poddanych starzeniu termooksydacyjnemu stwierdza się, że w przypadku 

wulkanizatu zawierającego jako napełniacz krzemionkę w ilości 30 cz. 

wag./100 cz. wag. kauczuków wartość wytrzymałości na rozciąganie przy 

zerwaniu poprawiła się i wyniosła 11,1 MPa, z kolei w pozostałych 

przypadkach TSb ulega pogorszeniu. Najbardziej odporny na starzenie 

okazał się wulkanizat zawierający jako napełniacz krzemionkę w ilości 30 

cz. wag/100 cz. wag. kauczuków. Wulkanizaty zawierające ZS-1 w ilości 5 

cz. wag. /100 cz. wag. kauczuków oraz krzemionkę w ilości 20 cz. 

wag./100 cz. wag. kauczuków charakteryzują się najmniejszą odpornością 

na starzenie termooksydacyjne. Pozostałe wulkanizaty osiągają wartości S 

poniżej 0,5, co również charakteryzuje je jako mało odporne na starzenie. 

Tabela 3. Właściwości mechaniczne napełnionych mieszanin CR/SBR (75/25 mas.) 

i usieciowanych za pomocą SnO (0,75 cz. wag./100 cz. wag. kauczuków), T = 160 oC, t = 20 min, 

przed i po starzeniu termooksydacyjnym, T = 70 oC, t = 20 min, Źródło: Opracowanie własne 

 CR + SnO + SBR + stearyna + napełniacz 

Napełniacz krzemionka kaolin ZS-1 

Ilość cz. wag. 30 20 30 30 5 10 

Właściwości wytrzymałościowe wulkanizatów, T = 160 oC, t = 20 min 

Se100 [MPa] 1,42 ± 

0,18 

1,66 ± 

0,16 

1,77 ± 

0,25 

0,82 ± 0,05 1,74 ± 

0,11 

1,90 ± 

0,16 

Se200 [MPa] 2,06 ± 

0,25 

2,07 ± 

0,22 

2,84 ± 

0,25 

1,23 ± 0,06 2,72 ± 

0,28 

3,10 ± 

0,28 

Se300 [MPa] 2,79 ± 

0,33 

2,71 ± 

0,23 

4,30 ± 

0,25 

1,60 ± 0,06 3,90 ± 

0,56 

4,41 ± 

0,42 

TSb [MPa] 10,40 ± 

1,43 

9,53 ± 

0,69 

10,98 ± 

0,57 

9,75 ± 0,47 10,00 ± 

0,66 

8,30 ± 

0,63 

Eb [%] 1016 ± 47 1116 ± 21 1209 ± 26 1109 ± 24 1284 ± 

60 

903 ± 

32 

Właściwości wytrzymałościowe wulkanizatów po starzeniu termooksydacyjnym,  

T = 70 oC, t = 20 min 

Se100’ [MPa] 2,07 ± 

0,21 

2,10 ± 

0,05 

1,88 ± 

0,03 

1,22 ± 

0,04 

1,31 ± 

0,03 

1,64 ± 

0,07 



 

Wpływ dodatku napełniaczy na sieciowanie mieszanin  

kauczuków chloroprenowego i butadienowo-styrenowego 

 

201 

Se200’ [MPa] 3,21 ± 

0,19 

- 4,19 ± 

0,14 

1,98 ± 

0,07 

2,20 ± 

0,01 

2,67 ± 

0,12 

Se300’ [MPa] 4,48 ± 

0,25 

- 7,74 ± 

0,34 

2,61 ± 

0,09 

- - 

TSb’ [MPa] 11,10 ± 

0,44 

1,98 ± 

0,10 

7,75 ± 

0,22 

2,98 ± 

0,10 

1,57 ± 

0,05 

1,94 ± 

0,08 

Eb’ [%] 733± 14 334 ± 11 689 ± 28 371 ± 9 399 ± 13 419 ± 

21 

S [-] 0,77 0,06 0,4 0,10 0,05 0,11 

gdzie: Se100, Se200, Se300 , Se’100, Se’200, Se’300 – naprężenie przy wydłużeniu względnym 100, 200 

lub 300 % przed i po procesie starzenia termooksydacyjnego, TSb, TSb’ – wytrzymałość na 

rozciąganie przy zerwaniu przed i po procesie starzenia termooksydacyjnego, Eb, Eb’ – 

wydłużenie względne przy zerwaniu przed i po procesie starzenia termooksydacyjnego, S – 

współczynnik starzenia termooksydacyjnego 

Przy użyciu spektrometru Bio-Rad 175 C uzyskano widma 

w podczerwieni próbek zwulkanizowanych. Na podstawie poszczególnych 

pasm określono, jakie grupy funkcyjne obecne były w cząsteczce badanego 

związku. Widma IR dla napełnionych próbek przestawiłam na rysunkach 2-

4, a charakterystyczne pasma umieszczono w tabeli 4.  Analiza otrzyma-

nych pasm przy danych liczbach falowych potwierdziła, że dodane napeł-

niacze weszły w skład otrzymanych wulkanizatów, co potwierdzają charak-

terystyczne wiązania (C–O– C, Si–O– Si) (Tab. 4) oraz zwiększona inten-

sywność niektórych sygnałów (Rys. 2-4). 

Rysunek 2. Widma w podczerwieni nienapełnionych i napełnionych kaolinem wulkanizatów 

CR/SnO/SBR (T = 160 oC), widma wykonane przystawką mikroskopową; CR/SBR = 75/25 

mas., SnO = 0,75 cz. wag./100 cz. wag. kauczuków [opracowanie własne] 
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Rysunek 3. Widma w podczerwieni nienapełnionych i napełnionych krzemionką wulkanizatów 

CR/SnO/SBR (T = 160 oC), widma wykonane przystawką mikroskopową; CR/SBR = 75/25 

mas., SnO = 0,75 cz. wag./100 cz. wag. kauczuków [opracowanie własne] 

 

Rysunek 4. Widma w podczerwieni nienapełnionych i napełnionych ZS-1 wulkanizatów 

CR/SnO/SBR (T = 160 oC), widma wykonane przystawką mikroskopową; CR/SBR = 75/25 

mas., SnO = 0,75 cz. wag./100 cz. wag. kauczuków [opracowanie własne] 
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Tabela 4. Charakterystyczne pasma w IR napełnionych wulkanizatów CR/SnO/SBR, widma 

wykonane przystawką mikroskopową, [7] 

Dodatkowo wykonano badanie palności wybranych napełnionych 

wulkanizatów mierząc czas spalania próbki oraz wskaźnik tlenowy. Do 

badania palności wybrano wulkanizaty napełnione krzemionką w ilości 30 

cz. wag./100 cz. wag. kauczuków, kaolinem w ilości 30 cz. wag./100 cz. 

wag. kauczuków oraz nanonapełniaczem ZS-1 w ilości 5 i 10 cz. wag./100 

cz. wag. kauczuków. Wulkanizaty te spalały się podobnie jak nienapeł-

niony wulkanizat w czasie krótszym niż 10 s, dlatego sklasyfikowano je 

jako samogasnące (Tab. 5). Badanie oznaczenia wskaźnika tlenowego 

pokazało, iż wszystkie badane próbki spalają się całkowicie przy różnych 

wartościach szybkości przepływu tlenu. Otrzymane wartości (Rys. 5) wraz 

z obserwacjami zestawiono w tabeli 4. Indeks tlenowy wytworzonego 

wulkanizatu bez napełniaczy wynosi 31 %, natomiast uzyskane wartości 

indeksu tlenowego w przypadku wulkanizatów napełnionych wynoszą 

Liczba falowa cm-1  Wiązanie Typ drgań 

CR + SnO + SBR + stearyna + kaolin 

1760 – 1700 cm-1  C=O rozciągające 

1700 – 1650 cm-1 C=C rozciągające 

1680 – 1600 cm-1 C=C rozciągające (alkeny) 

1430 cm-1 CH2 zdeformowany 

1000 – 1100 cm-1  Si – O - Si asymetryczne rozciągające 

550 cm-1 C-Cl rozciągajace 

520 – 430 cm-1 C – O - C  

CR + SnO + SBR + stearyna + krzemionka 

1760 – 1700 cm-1  C=O rozciągające 

1700 – 1650 cm-1 C=C rozciągające 

1000 – 1100 cm-1  Si – O - Si asymetryczne rozciągające 

550 cm-1 C-Cl rozciągajace 

520 – 430 cm-1 C – O - C  

CR + SnO + SBR + stearyna + NanoBent ZS-1 

3100 - 3030 cm-1 C-H asymetryczne rozciągające 

2650 - 2520 cm-1 C-H symetryczne rozciągające 

1700 – 1650 cm-1 C=C rozciągające 

1680 – 1600 cm-1 C=C rozciągające (alkeny) 

1430 cm-1 CH2 zdeformowane 

1100 – 1200 cm-1 CH2 skręcające 

850 - 550 cm-1 C-Cl rozciągajace 
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powyżej 33 %. Tylko w przypadku próbki nienapełnionej zaobserwowano 

podczas spalania niewielką ilość oleistych produktów spalania.  

Tabela 5. Charakterystyka palności napełnionych mieszanin CR/SBR (75/25 mas.) 

usieciowanych SnO (0,75 cz. wag./100 cz. wag. kauczuków) Źródło: opracowanie własne 

CR + SnO + SBR + stearyna 

napełniacz krzemionka kaolinu ZS-1 . ZS-1 

Ilość cz. 

wag./100 cz. 

wag. kauczuku 

30 30 10 5 

Rodzaj Samogasnące Samogasnące Samogasnące Samogasnące 

Czas samowyg. 

[s] 

<10 <10 <10 <10 

OI [%] 33 36,5 35,5 33,5 

Obserwacje Próbka spala się 

równo-miernie, 

niewielka ilość 

dymu,  

powolny płomień, 

mała ilość 

wydzielającej się 

sadzy, brak efektu 

zimnych ogni, 

rozwarstwia się 

Próbka delikatnie 

iskrzy się, żarzy się, 

ulega 

nierównomiernemu 

spalaniu (od 

miejsca podpalenia 

powoli w dół), 

średnio intensywny 

płomień, mała ilość 

sadzy, mała ilość 

dymu, próbka nie 

rozwarstwia się 

Próbka spala się 

nierównomiernie, 

intensywny 

płomień, duża 

ilość 

wydzielającej się 

sadzy, próbka 

iskrzy się, efekt 

zimnych ogni, 

próbka 

rozwarstwia się 

Próbka iskrzy się,  

efekt zimnych ogni, 

spala się 

nierównomiernie, 

dużo czarnego, 

kłębistego dymu, 

próbka rozwarstwia 

się 

 

Rysunek 5. Wskaźnik tlenowy(OI) dla wulkanizatów CR/SnO/SBR [opracowanie własne] 
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5. Podsumowanie  

Rodzaj i ilość napełniacza wprowadzanego do mieszanin wpływa na 

wszystkie zbadane parametry. Najkrótszy czas podwulkanizacji uzyskany 

został dla mieszaniny zawierającej jako napełniacz kaolin w ilości 30 cz. 

wag./100 cz. wag. kauczuków (2,17 min), z kolei najdłuższy dla miesza-

niny zawierającej 10 cz. wag. ZS–1/100 cz. wag. kauczuków (6 min). 

Badanie stopnia usieciowania pokazało, iż w przypadku wulkanizatu 

napełnionego kaolinem w ilości 20 cz. wag./100 cz. wag. kauczuków 

uzyskano najwyższą wartość równowagowego pęcznienia objętościowego 

w toluenie (8,23 ml/ml), z kolei dla wulkanizatu napełnionego nano-

napełniaczem ZS-1 w ilości 5 cz. wag./100 cz. wag. kauczuków wartość ta 

jest najniższa (Qv = 4,84 ml/ml). Podczas badania wytrzymałości na 

rozciąganie przy zerwaniu zaobserwowano, że najwyższą wartość 

wytrzymałości na rozciąganie przy zerwaniu wynoszącą prawie 11 MPa 

uzyskał wulkanizat napełniony kaolinem w ilości 20 cz. wag./100 cz. wag. 

kauczuków, z kolei najniższą TSb (8,3 MPa) uzyskano dla wulkanizatu 

napełnionego ZS-1 w ilości 10 cz. wag./100 cz. wag. kauczuków. 

Najbardziej odporny na starzenie okazał się wulkanizat zawierający jako 

napełniacz krzemionkę w ilości 30 cz. wag/100 cz. wag. kauczuków. 

Wulkanizaty zawierające ZS-1 w ilości 5 cz. wag. /100 cz. wag. kauczuków 

oraz krzemionkę w ilości 20 cz. wag./100 cz. wag. kauczuków 

charakteryzują się najmniejszą odpornością na starzenie termooksydacyjne. 

Najlepsze właściwości napełnionych wulkanizatów uzyskano stosując jako 

napełniacz krzemionkę w ilości 30 cz. wag./100 cz. wag. kauczuków. 

Wulkanizat posiadał bardzo dobre właściwości mechaniczne oraz bardzo 

dobre właściwości przeciwstarzeniowe. Wytworzone wyroby gumowe 

z dodatkiem napełniaczy są materiałami trudnopalnymi, a ich indeks 

tlenowy wynosi powyżej 31%. Dla porównania wulkanizaty uzyskane 

z kauczuku chloroprenowego, które są materiałami uznawanymi powszech-

nie za trudnopalne posiadają indeks tlenowy rzędu 26%, natomiast 

wulkanizaty uzyskane z kauczuku butadienowo-styrenowego, które są 

materiałami łatwopalnymi mają indeks tlenowy tylko na poziomie 18%. 
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Wpływ dodatku napełniaczy na sieciowanie mieszanin kauczuków 

chloroprenowego i butadienowo-styrenowego 

W pracy zbadano właściwości mieszanin kauczuków chloroprenowego i butadienowo-

styrenowego sieciowanych w obecności SnO w temperaturze 160 oC z dodatkiem różnego 

rodzaju i ilości napełniacza. Wykonano badania kinetyki sieciowania, pęcznienia równowa-

gowego, ekstrakcję mieszanin kauczukowych i wulkanizatów oraz oznaczenia wybranych 

właściwości wytworzonych wulkanizatów. Wpływ napełniaczy na właściwości wulkanizatów 

oceniony został na podstawie oznaczeń właściwości mechanicznych, odporności na starzenie 

termooksydacyjne, stopnia usieciowania, a także odporności na palenie.  

Stwierdzono, że dodanie napełniaczy do mieszaniny SBR/CR/SnO wpływa na poprawę 

właściwości mechanicznych wulkanizatów, ale obniża ich odporność na starzenie. Warto 

podkreślić, iż wytworzone wyroby gumowe są materiałami trudnopalnymi. 

Słowa kluczowe: mieszaniny elastomerowe, kauczuk chloroprenowy, kauczuk butadienowo-

styrenowy, sieciowanie, tlenek cyny 

The effect of addition of fillers on crosslinking of mixtures  

of chloroprene and styrene-butadiene rubber 

The study investigated the properties of mixtures of chloroprene and styrene-butadiene rubber 

crosslinked in the presence of SnO at a temperature of 160 °C with the addition of different types 

and amounts of filler. There were done kinetics of crosslinking, equilibrium swelling, extraction 

of rubber vulcanizates and determination of selected properties of the produced vulcanizates. The 

influence of fillers on the properties of the vulcanizates was evaluated by determination of the 

mechanical properties, resistance to aging thermooxidative crosslinking degree and resistance to 

burning. It has been found that the addition of fillers to a mixture of SBR/CR/SnO improves the 

mechanical properties of the vulcanizates, but lowers resistance to aging. It is worth noting that 

manufactured rubber materials are difficult to burn 

Keywords: a mixture of elastomer, chloroprene rubber, styrene-butadiene rubber, crosslinking,  

tin oxide 
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Wpływ implantacji jonowej na wybrane 

właściwości fizykochemiczne polimeru PMMA 

1. Wstęp 

Wraz z rozwojem przemysłu zaczęto poszukiwać nowych materiałów 

posiadających coraz lepsze właściwości mechaniczne, elektryczne i opty-

czne. Pod koniec XIX wieku wynaleziono tworzywa sztuczne, które są 

dzisiaj wykorzystywane praktycznie we wszystkich dziedzinach techniki 

i życia. W drugiej połowie XX wieku znacznie wzrosło zainteresowanie 

metodami modyfikacji materiałów umożliwiających poprawę ich właści-

wości. Oprócz metod chemicznych alternatywnie zaczęto rozwijać radiacy-

jne metody modyfikacji, m. in. promieniowanie UV, γ czy bombardowanie 

elektronami. W kolejnym etapie naukowcy zaczęli zastanawiać się nad 

wykorzystaniem wysokoenergetycznych wiązek jonów różnych pier-

wiastków do kształtowania charakterystyki fizykochemicznej materiałów [1]. 

W ten sposób odkryto nową proekologiczną metodę modyfikacji powierz-

chni materiałów, zwaną implantacją jonową. 

Implantacja jonowa polega na „wbijaniu” rozpędzonych w silnym polu 

elektrycznym jonów pierwiastków do wierzchniej warstwy materiału. 

Szeroki zakres energetyczny jonów pozwala na uzyskiwanie materiałów 

o zróżnicowanych właściwościach mechanicznych, elektrycznych czy op-

tycznych. Kolejną zaletą jest to, iż proces ten może być przeprowadzany 

w dowolnej temperaturze oraz przy użyciu jonów różnorodnych pier-

wiastków [2]. 

Implantacja jonowa polimerów na przestrzeni ostatnich lat stała się 

przedmiotem szczególnego zainteresowania badaczy z uwagi na fakt, iż jest 

użytecznym narzędziem służącym modyfikacji struktury oraz składu 

chemicznego warstwy wierzchniej materiałów. Modyfikacja polimerów 

w procesie implantacji jonowej może powodować szereg zmian w budowie 

i strukturze materiału wynikających z rozrywania pierwotnych wiązań 

chemicznych, m. in.: degradacja, sieciowanie, karbonizacja oraz uwalnianie 

wybijanych z warstwy wierzchniej polimeru fragmentów o różnych cięża-

rach cząsteczkowych. Polimery implantowane jonowo wykazują po-
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lepszenie właściwości takich jak: przewodność elektryczna, twardość, 

odporność na zużycie, odporność na utlenianie, odporność na oddziały-

wanie związków chemicznych [2, 3]. Zmiana ww. właściwości zależy m. 

in. od rodzaju implantowanego jonu, zastosowanej dawki jonów, ich 

energii, ciężaru cząsteczkowego polimeru oraz jego struktury wewnętrznej.  

W niniejszej pracy przedstawiono przegląd literaturowy na temat 

wpływu implantacji jonowej na właściwości mechaniczne, elektryczne 

i optyczne poli(metakrylanu metylu) (PMMA).  

2. Ogólna charakterystyka PMMA 

Poli(metakrylan metylu) (PMMA) jest polimerem o wzorze struktur-

ralnym pojedynczego meru przedstawionym poniżej. 

 

Rysunek 1. Struktura chemiczna pojedynczego meru poli(metakrylanu metylu) [4] 

Szczególne właściwości PMMA, takie jak: długotrwała stabilność 

w środowisku zewnętrznym, doskonała twardość powierzchniowa, lekkość, 

wyjątkowa transmitancja oraz klarowność optyczna, elastyczność i łatwa 

kontrola przy projektowaniu optycznym, itp., czynią go materiałem 

odpowiednim do modyfikowania w procesie implantacji jonowej. 

Podstawowe właściwości czystego PMMA zamieszczone zostały w tabeli 1. 

3. Zmiany wybranych właściwości fizykochemicznych PMMA 

pod wpływem modyfikacji implantacją jonową 

Modyfikacja PMMA przy pomocy wiązki jonów powoduje zmianę 

szeregu właściwości polimeru. Zmiany te zależą głównie od rodzaju, dawki 

oraz energii implantowanej wiązki jonów. 

3.1. Właściwości mechaniczne 

Bombardowanie jonowe powierzchni polimeru jonami o odpowiedniej 

energii, skutkuje modyfikacją jego warstwy wierzchniej. Główne efekty 

tego procesu to: zmiana ich twardości, zwilżalności, adhezji, właściwości 

mechanicznych, elektrycznych i optycznych oraz interakcji ze środo-

wiskiem biologicznym [1].  
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W przypadku polimerów przejawiających tendencję do sieciowania, 

implantacja jonowa wpływająca na modyfikację warstwy wierzchniej 

stwarza możliwość wytworzenia bardzo cienkiej, odpornej na ścieranie 

i twardej powierzchni nadając w ten sposób polimerom zwiększoną wytrzy-

małość mechaniczną i odporność na działanie czynników zewnętrznych. 

Tabela 1. Wybrane właściwości czystego poli(metakrylanu metylu) [5,6] 

Właściwości mechaniczne 

Naprężenie przy 

zerwaniu  

ISO 527 

[MPa] 

Wydłużenie 

przy zerwaniu 

ISO 527 

[%] 

Wytrzymałość na 

zginanie ISO 527 

[MPa] 

Udarność 

(+23˚C) 

[kJ/m2] 

Twardość w 

skali Shore’a D 

72-75 4,5 3300 15 75 

Właściwości elektryczne 

Współczynnik 

statności 

dielektrycznej 

(TAN δ) 1 MHz 

IEC 250 

Wytrzymałość 

elektryczna IEC 

243 

[kV/mm] 

Rezystancja 

elektryczna skrośna 

IEC 93 

[Ωcm] 

Rezystancja 

powierzchniowa 

IEC 93 

[Ω] 

Odporność na 

prądy pełzające 

IEC 112 

[V] 

0,02 30 ≥1015 ≥1013 KB600 

Pozostałe 

Współczynnik 

transmisji światła 

[%] 

Współczynnik 

załamania światła 

(λ = 587,6 nm) 

Gęstość 

[g/cm2] 

Absorbcja 

wilgoci 

(powietrze) 

ISO 62 [%] 

Temperatura 

topnienia 

ISO 3146 

[˚C] 

92 1,4914  1,19 <0,4 103 

Najważniejsze modyfikacje w obrębie właściwości mechanicznych 

polimerów, wywołane bombardowaniem jonowym, to zmiana twardości 

i modułu mechanicznego. Z uwagi na fakt, że polimery posiadają lepko-

sprężystą naturę, powszechnie wykorzystywana klasyczna metoda pomiaru 

mikrotwardości nie może być zastosowana. W celu uzyskania wyników 

pomiaru mikrotwardości PMMA zastosowano metodę nano-indentacji [7]. 

Rysunek 2 przedstawia wyniki pomiaru mikrotwardości i modułu 

sprężystości czystego PMMA oraz PMMA zaimplantowanego nisko-

energetyczną (40 keV) wiązką jonów B
+
 o dawce 6.25 × 10

14
 jonów/cm

2
. 

Jak widać na rysunku 2 polimer zaimplantowany wiązką jonów boru 

wykazuje lepsze właściwości mechaniczne w porównaniu z czystym 

PMMA. Jednakże wraz ze wzrostem głębokości wnikania wgłębnika 

twardość oraz moduł sprężystości spada, co oznacza, że implantacja 

jonowa powoduje największe modyfikacje w wierzchniej warstwie 

polimeru. 
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Rysunek 2. Pomiar mikrotwardości i modułu sprężystości w zależności od głębokości dla 

czystego PMMA i zaimplantowanego B:PMMA [7] 

Badania polimerów implantowanych różnymi jonami wykazały, że 

twardość wierzchniej warstwy zależy nie tylko od struktury (rodzaju) 

polimeru. Okazało się, że również rodzaj jonu, energia promieniowania 

oraz wielkość dawki jonów mają wpływ na zmianę twardości. Na rysunku 

3 przedstawiono wpływ dawki jonów na zmianę twardości PMMA 

implantowanego jonami B
+
. 

 

Rysunek 3. Wpływ wielkości dawki jonów na twardość B:PMMA [8] 

Powyższe wyniki są zgodne z teorią, iż początkowo wraz ze wzrostem 
dawki jonów wzrasta twardość materiału, zaś po przekroczeniu pewnej 
wartości twardość ulega pewnemu obniżeniu i przyjmuje stałą wartość na 
pośrednim poziomie. Takie zmiany twardości mogą być spowodowane 
wyczerpaniem cząstek polimeru prowadzących do usieciowienia, w następ-
stwie czego materiał ulega procesowi degradacji [8]. 

3.2. Właściwości elektryczne 

Implantacja jonowa jest bardzo dobrą metodą modyfikacji wpływającą 
na zmianę właściwości elektrycznych PMMA. Początkowo dielektryczny 
materiał pod wpływem bombardowania wysokoenergetyczną wiązką jonów 
zmienia się w materiał przewodzący. 
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Wzrost przewodności elektrycznej polimerów implantowanych jonowo 
zależy od parametrów implantacji takich jak energia, masa, dawka jonów, jak 
również struktura polimeru [9]. W tabeli 2 przedstawiono wpływ implantacji 
jonami węgla o energii 400 keV na przewodność elektryczną PMMA.  

Powodem wzrostu przewodności elektrycznej w wyniku oddziaływania 
jonów ze strukturą polimeru może być szereg mechanizmów, takich jak 
rozrywanie wiązań, tworzenie wolnych rodników, nowe nasycone i niena-
sycone wiązania chemiczne, sieciowanie, odwodornienie itp. [9, 10]. Doko-
nując przeglądu aktualnej bazy literaturowej można stwierdzić, iż wzrost 
przewodności elektrycznej jest najprawdopodobniej związany z siecio-
waniem, agregacją klastrów węglowych oraz amorfizacją w zaimplan-
towanej warstwie polimeru [11, 12]. 

Tabela 2. Przewodność elektryczna czystego i zaimplantowanego jonami C+ polimeru PMMA [9] 

Dawka jonów 

[jonów/cm2] 

Przewodność elektryczna 

[Ω-1·cm-1] 

0  (2.14 ± 0.06) × 10-10 

5 × 1013  (4.21 ± 0.09) × 10-7 

1 × 1014  (5.84 ± 0.14) × 10-7 

5 × 1014  (6.37 ± 0.18) × 10-7 

1 × 1015  (7.67 ± 0.25) × 10-7 

5 × 1015  (0.32 ± 0.01) × 10-5 

Poniżej (rysunek 4) przedstawione zostały wyniki badań charakterystyki 

prądowo-napięciowej dla próbek PMMA implantowanych niskoener-

getycznymi (50 keV) jonami krzemu w dawkach od 3.2 × 10
14

 do 10
17

 

jonów/cm
2
. 

W odniesieniu do wyników pomiarów (rysunek 5) zauważyć można 

znaczną poprawę przewodności elektrycznej wraz ze wzrostem dawki 

implantowanych jonów [13]. 

 

Rysunek 4. a) Zależność natężenia prądu stałego od napięcia polimeru PMMA implantowanego 

jonami Si+; b) Zależność z pkt. a) w skali logarytmicznej. Oznaczenia dawek implantowanego 

jonu od 1 do 6: 3.2 × 1014, 3.2 × 1015, 1 × 1016, 3.2 × 1016, 1 × 1017 jonów/cm2 [13] 
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Rysunek 5. Zależność przewodności elektrycznej DC od dawki jonów dla PMMA 

implantowanego jonami Si+ [13] 

3.3. Właściwości optyczne  

Czysty PMMA jest materiałem transparentnym bez zauważalnej ab-

sorpcji w zakresie widzialnym [4]. Wraz ze wzrostem dawki implan-

towanych jonów, fizyczny kolor PMMA zmienia się z przezroczystego 

poprzez żółty, brązowy, aż do ciemnobrązowego (dla dawki 5 × 10
15

 

jonów/cm
2
 C

+
). Przyczyną zmiany barwy warstwy wierzchniej polimeru 

jest wyindukowane jonowo odwodornienie oraz tworzenie klastrów 

węglowych [14]. 

3.3.1. Widma absorbancji, transmitancji i reflektancji  

Jedną z metod badania polimerów jest spektroskopia UV-Vis. Metoda 

optycznej absorpcji jest użyteczną metodą badania procesów powstawania 

optycznych przejść. Dzięki temu możemy uzyskać informacje na temat 

struktury wiązań i przerwy energetycznej w krystalicznych i niekrystalicznych 

materiałach [15]. Na rysunku 6 przedstawione zostały przykładowe widma 

absorpcyjne PMMA zaimplantowanego jonami różnych pierwiastków 

o różnych energiach w zależności od dawki jonów. 
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Rysunek 6. Widma optycznej absorpcji czystego PMMA oraz próbek implantowanych jonowo: 

a) 400 keV C+ [9], b) 30 keV C+ [20], c) 100 MeV Si8+ [15], d) 100 keV N+ i Ar+ [16]  

Z powyższych wykresów możemy wysunąć ogólny wniosek, iż wraz ze 

wzrostem zarówno dawki jonów jak i ich energii, zauważalny jest wzrost 

absorbancji. Zasadniczo, wzrost absorbancji zaimplantowanych przez-

roczystych materiałów spowodowany jest zwiększeniem dezorganizacji 

struktury, której towarzyszy karbonizacja oraz powstawanie defektów 

w modyfikowanej warstwie [17]. 

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w tabeli 1, czysty PMMA 

wykazuje ponad 90% transmitancję w zakresie widzialnym (400-800 nm). 

Dzieje się tak, ponieważ wszystkie elektrony są silnie związane z atomami, 

a światło nie jest pochłaniane przez wolne elektrony [18]. Jednakże wraz ze 

wzrostem dawki jonów C
+
 z 5 × 10

13 
do 1 × 10

15
 jonów/cm

2
 obserwujemy 

drastyczny spadek transmitancji i ostatecznie przy dawce 5 × 10
15

 

jonów/cm
2
 procent transmitancji spada do zera a próbka C:PMMA staje się 

nieprzezroczysta dla długości fal z zakresu 200-700 nm [9]. Przykładowe 

widma transmitancji dla PMMA zaimplantowanego jonami różnych 
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pierwiastków o różnych energiach w zależności od dawki jonów przedsta-

wione są na rysunku 7. 

W każdym z przypadków optyczna absorpcja stopniowo wzrasta wraz 

ze wzrostem dawki jonów czego przyczyną jest wzrost zaburzenia 

w strukturze wewnętrznej polimeru oraz grafityzacja na implantowanej 

powierzchni PMMA. Analizując rysunek 7a i 7b można zauważyć, że 

proces ten wykazuje wyższą stopniowość w przypadku implantacji jonami 

o niższej energii. 

 

 

Rysunek 7. Widma transmitancji czystego PMMA oraz zaimplantowanego jonowo: a) 30 keV 

Si+ D1 = 1 × 1013, D2 = 5 × 1013, D3 = 2,5 × 1014, D4 = 1 × 1015, D5 = 5 × 1015, D6 = 2,5 × 1016, D0 

– czysty PMMA [19], b) 50 keV Si+ D1 = 1 × 1014, D2 = 3,2 × 1014, D3 = 1 × 1015, D4 = 3,2 × 

1015, D5 = 1 × 1016, D6 = 3,2 × 1016, D0 – czysty PMMA [19] oraz c) 400 keV C+ [9] 
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Na poniższych wykresach (rysunek 8) przedstawiono zależność 

współczynnika odbicia od długości fali dla czystego polimeru PMMA oraz 

próbek PMMA zaimplantowanych różnymi dawkami jonów 30 keV C
+
 

w dwóch przypadkach: a) badanie od strony implantowanej, oraz b) bada-

nie tylnej strony próbki. 

 

Rysunek 8. Widma reflektancji dla próbki PMMA przed i po implantacji 30 keV C+: a) przednia 

powierzchnia implantowana, b) tylna powierzchnia [20] 

W widmie reflektancji zaimplantowanej próbki C:PMMA zauważyć 

można, że współczynnik odbicia zależy od dawki jonów. Różnice 

w widmie przedniej i tylnej powierzchni próbki PMMA wynikają ze zmian 

strukturalnych wywołanych przez implantację jonów węgla. 

3.3.2. Przerwa energetyczna 

Modyfikacja struktury wewnętrznej PMMA podczas implantacji 

jonowej prowadzi do bardzo istotnych zmian we właściwościach zarówno 

elektrycznych jak i optycznych. Jedną z takich zmian jest zmniejszenie 

pasma przerwy energetycznej polimeru. Optyczna przerwa energetyczna 

Eg jest bardzo ważną wielkością charakteryzującą półprzewodniki 

i materiały dielektryczne, ponieważ ma ona ogromne znaczenie podczas 

projektowania takich materiałów [4]. Wartości pasma przerwy energe-

tycznej w zależności od dawki jonów dla PMMA przedstawiono w tabeli 3 

(C
+
 o energii 400 keV, N

+
 i Ar

+
 o energii 100 keV oraz Si

8+
 o energii 100 

MeV).  
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Tabela 3. Zmiany wartości przerwy energetycznej oraz procentowy spadek wartości przerwy 

energetycznej PMMA zaimplantowanego jonami różnych pierwiastków w zależności od dawki 

jonów [9, 16, 15]. 

Dawka jonu 

 

[jonów/cm2] 

Wartość pasma przerwy 

energetycznej 

[eV] 

Spadek w wartości przerwy 

energetycznej w odniesieniu do 

czystego PMMA [%] 

100 keV N+ 

0 3.13 ± 0.02 - 

1 × 1016 0.90 ± 0.01 71.25 

2 × 1016 0.80 ± 0.01 74.44 

100 keV Ar+ 

0 3.13 ± 0.02 - 

1 × 1016 2.84 ± 0.03 9.27 

2 × 1016 2.80 ± 0.01 10.54 

400 keV C+ 

0 3.13 ± 0.01 - 

5 × 1013 3.07 ± 0.02 1.92 

1 × 1014 3.01 ± 0.02 3.83 

5 × 1014 1.73 ± 0.01 44.7 

1 × 1015 1.27 ± 0.01 59.4 

5 × 1015 0.66 ± 0.01 79.1 

100 MeV Si8+ 

0 3.11 - 

1010 3.07 1.29 

1011 2.99 3.86 

1012 2.94 5.47 

1013 2.91 6.43 

 

Jak można zauważyć, wraz ze wzrostem dawki jonów wartość przerwy 

energetycznej wykazuje tendencję spadkową. Redukcja pasma wzbro-

nionego spowodowana jest tworzeniem się klastrów węgla podczas 

implantacji jonów [21]. PMMA posiadające niską wartość przerwy energe-

tycznej może mieć szerokie zastosowanie aplikacyjne w optoelektronice 

np. przy budowie ogniw słonecznych, fotodiod, falowodów, optycznych 

układów scalonych itp. [9]. 

3.4. Zmiany strukturalne 

Podczas implantacji jonowej występują zmiany w strukturze 

wewnętrznej polimeru. Stosując metody spektroskopii Ramana i spektro-



 

 

Wpływ implantacji jonowej na wybrane właściwości fizykochemiczne polimeru PMMA 

 

217 

skopii w podczerwieni z transformacją Furiera (FT-IR) można wytłuma-

czyć jaki jest wpływ implantacji jonowej na zmianę budowy polimerów. 

Spektroskopia Ramana jest użyteczną metodą badania widm rota-

cyjnych i oscylacyjnych cząsteczek. Bardzo ważną zaletą tej metody jest 

możliwość badania ruchu cząsteczek zmieniających swoje położenie. 

Spektroskopia Ramana dostarcza informacji (podobnie jak spektroskopia 

FT-IR) na temat budowy cząsteczki, wiązań międzyatomowych, które ją 

tworzą, a także o ich polaryzowalności. Można dzięki temu przewidzieć 

m. in. przebieg reakcji chemicznej czy reaktywność chemiczną [22]. 

3.4.1. Widma Ramana i widma transmitancji FT-IR 

Na rysunku 9 przedstawione zostały widma Ramana czystego PMMA 

oraz widma Ramana próbek PMMA zmodyfikowanych przy pomocy 

implantacji jonowej. Widma różnią się w zależności od rodzaju, energii 

oraz dawki jonów. Jak można zauważyć (rysunek 9a), wraz ze wzrostem 

dawki implantowanych jonów intensywność charakterystycznych pasm 

zmniejsza się. Zaobserwowana redukcja intensywności pasm spowodowana 

jest prawdopodobnie rozdzieleniem wiązań chemicznych i zmniejszeniem 

zawartości wodoru w zmodyfikowanej powierzchni [9]. 

Rysunek 9b obrazuje zmiany intensywności pasm w zależności od 

rodzaju jonów. Zaobserwowane zmiany w optycznym zachowaniu PMMA 

jako rezultat implantacji jonami 100 keV N+ i Ar+ mogą być spowo-

dowane powstawaniem zmian strukturalnych wywołanych przecinaniem 

łańcuchów, sieciowaniem, koniugacją, karbonizacją, itp. w obszarze 

zaimplantowanym [16]. 

 

  

Rysunek 9. Widma Ramana czystego i zaimplantowanego jonowo PMMA w zależności od 

dawki i rodzaju jonów [9,16] 
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Widma transmitancji FT-IR zostały przedstawione na rysunku 10. 

W odniesieniu do czystego polimeru PMMA wraz ze wzrostem dawki 

implantowanych jonów poszczególne widma transmitancji ulegają mody-

fikacji. Zmiany pików charakterystycznych dla odpowiednich wiązań 

chemicznych spowodowane są sieciowaniem, degradacją łańcuchów 

polimerowych oraz formowaniem nowych wiązań chemicznych podczas 

implantacji jonowej [9]. 

 

Rysunek 10. Widma transmitancji FT-IR czystego i zaimplantowanego jonowo PMMA  

w zależności od dawki jonów [9] 

4. Podsumowanie 

W niniejszej pracy autor przedstawił przegląd literatury na temat zmian 

wybranych właściwości polimeru PMMA wywołanych implantacją jono-

wą. Bombardowanie jonami w istotny sposób wpływa na poprawę 

właściwości mechanicznych elektrycznych i optycznych materiału. Wydaje 

się, że implantacja jonowa jest jedną z najlepszych metod modyfikacji 

materiałów czyniąc je użytecznymi. Burzliwy rozwój nad modyfikacją 

materiałów spowoduje, że w niedługim czasie uzyskamy szereg nowych 

materiałów wpływających na rozwój przemysłu, nauki i techniki. Praca 

stanowi wstęp do bardziej rozwiniętych badań eksperymentalnych 

mających na celu określenia wpływu implantacji jonowej na powstawanie 

defektów w strukturze polimerów oraz wyjaśnienie nanostrukturalnych 

mechanizmów na przykładzie PMMA bombardowanego jonowo. 
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Wpływ implantacji jonowej na wybrane właściwości fizykochemiczne 

polimeru PMMA 

Na przestrzeni ostatnich lat implantacja jonowa stała się przedmiotem pogłębionych badań. Jako 

jedna z dostępnych metod modyfikacji struktury i właściwości fizykochemicznych materiałów 

implantacja jonowa zaczęła cieszyć się rosnącym zainteresowaniem. W wyniku bombardowania 

polimerów wiązką jonów różnych pierwiastków, o różnych energiach i w różnych dawkach, 

właściwości fizykochemiczne modyfikowanych materiałów ulegają zmianom. Początkowo 

nieprzewodzące polimery stają się materiałami przewodzącymi, delikatne powierzchnie 

zmieniają się w wytrzymałe mechanicznie, odporne na zarysowania i działanie związków 

chemicznych.  

W niniejszej pracy przedstawiono przegląd literaturowy na temat wpływu implantacji jonowej na 

zmiany wybranych właściwości fizykochemiczne poli(metakrylanu metylu). Jak wynika 

z analizy badań nad modyfikacją PMMA w procesie implantacji, właściwości fizykochemiczne 

ulegają zmianie w zależności od dawki jonów, ich energii i rodzaju. W większości przypadków 

można zaobserwować poprawę właściwości, takich jak: przewodność elektryczna, wytrzymałość 

materiału, twardość, zmniejszenie przerwy energetycznej. Dzięki ulepszonym właściwościom 

optycznym, elektrycznym i mechanicznym polimer PMMA może być materiałem o szerokim 

zastosowaniu począwszy od elementów optycznych takich jak falowody, soczewki, pryzmaty, 

poprzez materiały kompozytowe z nanocząsteczkami do zastosowań plazmonicznych, produkcję 

urządzeń luminescencyjnych i optoelektronicznych, optycznych układów scalonych, ogniw 

słonecznych i wielu innych. 

Można twierdzić, iż w perspektywie czasu implantacja jonowa spowoduje w szybkim tempie i w 

szerokiej skali wzmożony rozwój nauki i techniki wpływając na jakość życia każdego człowieka. 

 

Słowa kluczowe: poli(metakrylan metylu), implantacja jonowa polimerów,  

The impact of ion implantation on physicochemical properties of 

PMMA polymer 

Ion implantation has become a subject of extensive research throughout recent years. As one of 

the available methods to modify the structure and physicochemical properties of materials, ion 

implantation has seen an increase in popularity. As a result of bombarding polymers with an ion 

beam of various elements with different energies and doses, physicochemical properties of the 

modified materials undergo changes. Initially non-conductive polymers become conductive 

materials, delicate surfaces change into mechanically rigid, resistant to scratches and chemical 

compounds.  

The following work contains a review of literature concerning the impact of ion implantation on 

changes of selected physicochemical properties of poly(methyl methacrylate). As shown by 

analysis of research on PMMA modification in the implantation process, physicochemical 

properties are changed depending on the dose of ions, their energy and type. In most cases, an 

improvement of properties can be observed, such as: electrical conductivity, material strength, 

hardness, decrease of energy gap. Due to improved optical, electrical and mechanical properties, 

PMMA polymer can be a material with extensive use, from optical elements like waveguides, 

lenses, prisms, to composite materials with nanoparticles for plasmonic applications, production 

of luminescent and optoelectronic devices, optical integrated circuits, solar cells and many others. 

It can be concluded that ion implantation will, in time, cause quick and widespread increase in 

development of science and technology influencing everyone's quality of life. 

 

Keywords: poly(methyl methacrylate), ion implantation of polymers 
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Zastosowanie metod modelowania kwantowo-

mechanicznego do wyjaśnienia struktury 

krystalograficznej 1-fenylo-2,6-

bis(etoksykarbonylometylo)-imidazo[1,5-c] 

chinazolino-3,5-dionu 

1. Wprowadzenie 

1-fenylo-2H,6H-imidazo[1,5-c]chinazolino-3,5-dion jest związkiem aza-

heterocykliczym wykazującym aktywność biologiczną [1]. 

NH

N

NH

O

O

 
Rysunek 1. Wzór strukturalny 1-fenylo-2H,6H-imidazo[1,5-c]chinazolino-3,5-dionu 

[opracowanie własne] 

Związek ten powstaje na drodze czteroetapowej syntezy. Pierwszy etap 

syntezy stanowi reakcja aniliny z fenylomalonianem dietylu, w której 

powstaje 3-fenylo-4-hydroksychinolin-2(1H)-on [2]: 
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Związek ten ma właściwości podobne do niepodstawionego 4-hydro-

ksychinolin-2(1H)-onu. 

Jak przedstawiono na rysunku 2. 2,4-hydroksychinolin-2(1H)-on 

wykazuje właściwości zarówno elektrofilowe jak i nukleofilowe. Trzecia 

pozycja jest wysoce reaktywna w wielu reakcjach, takich jak np. sprzęganie 

czy halogenowanie. Wynika to z wpływu sąsiadującej, elektronodonorowej 

grupy hydroksylowej w pozycji czwartej oraz grupy karbonylowej 

w pozycji drugiej. Oddziaływania te świadczą o możliwości wykorzystania 

4-hydroksychinolin-2(1H)-onu oraz jego podstawionych pochodnych do 

dalszej syntezy. 

NH O

OH

E

Nu

 

Rysunek 2. Reaktywność chemiczna 4-hydroksychinolin-2(1H)-onu [opracowanie własne] 

W drugim etapie syntezy, 3-fenylo-4-hydroksychinolin-2(1H)-on 

tworzy w reakcji z chlorkiem sulfurylu – 3-chloro-3-fenylo-4-hydroksy-

chinolin-2(1H)-on, co zostało zobrazowane poniżej: 
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Atom fluorowca przy trzecim atomie węgla w podstawionym chinolin-

2(1H)-onie wprowadza się poprzez elektrofilowe podstawienie 3-fenylo-4-

hydroksychinolin-2(1H)-onu[3].Substytucja elektrofilowafluorowca może 

nastąpić w wyniku działania gazowego chloru, który wytwarza się in situ 

w reakcji kwasu solnego i nadtlenku wodoru. Niestety reakcja ta może 

prowadzić również do podstawienia halogenu także w pierścieniu 

benzenowymcząsteczki chinoliny. Stanowi to duże ograniczenie w wyko-

rzystaniu tej metody.Dlatego lepszą metodą jest użycie chlorku sulfurylu 

jako źródła jonów chloroniowych podczas podstawienia elektrofilowego 

w pozycji 3 [3]. 
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Trzecim etapem syntezy jest reakcja 3-chloro-3-fenylo-4-hydroksy-

chinolin-2(1H)-onu z amoniakiem, która przebiega zgodnie ze schematem: 
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3

NH O

O

Cl

NH O

O

NH
2

 

Najprostsza droga do otrzymania pierwszorzędowych amin z pierś-

cieniem chinoliny to reakcjaodpowiedniej halogenopochodnej z amonia-

kiem. Należy jednak podkreślić, że najlepiej przeprowadzić reakcję 3-

chloro-3-fenylo-4-hydroksychinolin-2(1H)-onu z chlorkiem amonu oraz 

węglanem potasu w środowisku N,N-dimetyloformamidu. Wspomniane 

odczynniki pozwalają otrzymać in situ amoniak, który bierze udział w reakcji 

substytucji z 3-chloro-3-fenylo-4-hydroksychinolin-2(1H)-onem [4, 5]. 

Ostatni krok czteroetapowej syntezy 1-fenylo-2H,6H-imidazo[1,5-

c]chinazolino-3,5-dionu stanowi reakcja 3-amino-3-fenylochinolino-

2,4(1H,3H)-dionu z mocz-nikiem [1]: 
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W ramach badań nad 3,3-podstawionymi 1H,3H-chinolino-2,4-dionami 

Klasek i współpracownicy [1] otrzymali nowy typ związków. Jako substrat 

wyjściowy wykorzystali mocznikorazpochodne 3-amino-1H,3H-chinolino-

2,4-dionów.Mocznik pod wpływem ogrzewania ulega termicznemu 

rozkładowi z wytworzeniem kwasu izocyjanowego – właściwego reagenta 

z 3-amino-1H,3H-chinolino-2,4-dionem. 

W wyniku reakcji 3-amino-3-fenylochinolino-2,4(1H,3H)-dionu 

z mocznikiem Klasek i współpracownicy otrzymali 1-fenylo-2H,6H-

imidazo[1,5-c]chinazolino-3,5-dion. 

Struktura ostatecznego produktu reakcji nie wynika bezpośrednio ze 

struktury związków wyjściowych. Produkt przybiera ostateczną formę na 

skutek przegrupowania wewnątrzcząsteczkowego, które wyjaśnia mecha-

nizm przedstawiony na schemacie (rys. 3). W początkowym etapie grupa 
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aminowa pochodnej chinazolinodionu przyłącza się do kwasu izocyja-

nowego, który pochodzi z termicznego rozkładu mocznika: 
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Powstający związek pośredni ulega cyklizacji z wytworzeniem wstępnie 

oczekiwanego produktu, który jest jednak niestabilny wwarunkach reakcji.  
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W dalszym etapie następuje katalizowane zasadą otwarcie pierścienia, 

które prowadzi do powstania przejściowego karboanionu, a następnie anio-

nu imidkowego. Jako katalizator zasadowy wykorzystywany jest amoniak 

powstający z rozkładu mocznika lub też sam mocznik. 
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W kolejnym etapie zachodzi wewnątrzcząsteczkowa addycja anionu 

imidkowego do grupy izocyjanianowej znajdującej się w obrębie cząsteczki 

związku pośredniego: 
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Protonowanie anionu prowadzi do otrzymania formy tautomerycznej  

1-fenylo-2H,6H-imidazo[1,5-c]chinazolino-3,5-dionu. 
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Ostatni etap stanowi tautomeryzacjia formy enoloweji otrzymanie 

końcowego produktu reakcji [1]. 
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Rysunek 3. Mechanizm przebiegu reakcji 3-amino-3-fenylochinolino-2,4(1H,3H)-dionu 

z mocznikiem [opracowanie własne] 

1-fenylo-2H,6H-imidazo[1,5-c]chinazolino-3,5-dion topi się w tempera-

turze powyżej 400℃, co czyni go dobrym prekursorem do syntezy 

związków o podwyższonej odporności termicznej [1]. 
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Wprowadzenie pierścienia imidazochinazolinowego w strukturę 

polimerów musi być jednak poprzedzone wytworzeniem odpowiednich 

pochodnych tego związku, będących wyjściowymi substratami do syntezy 

polimerów. 

1-fenylo-2H,6H-imidazo[1,5-c]chinazolino-3,5-dion może brać udział 

w reak-cjach substytucji lub addycji jako czynnik nukleofilowy. Przykładem 

substytucji nukleofilowej jest reakcja tego związku z bromooctanem etylu 

w której uzyskuje się 1-fenylo-2,6-bis(etoksykarbonylometylo)imidazo[1,5-

c]chinazolino-3,5-dion. 
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Ten dwuester może występować w formie enancjomerów pomimo 

braku centrum stereogenicznego ze względu na asymetryczność struktury. 

Grupy etoksykarbonylometylowe mogą przyjmować różne konformacje 

względem siebie i względem płaszczyzny pierścienia imidazochinazoli-

nowego. Podobnie podstawnik fenylowy może przyjmować dwa graniczna 

nachylenia względem płaszczyzny pierścienia imidazochinazolinowego. To 

sprawia, że teoretycznie mogą współistnieć24konformery graniczne1-

fenylo-2,6-bis(etoksykarbonylometylo)imidazo[1,5-c]chin-azolino-3,5-

dionu.Konformery te przedstawiono schematycznie na rysunku 4. 

 
Rysunek 4. Schemat konformerów 1-fenylo-2,6-bis(etoksykarbonylometylo)imidazo[1,5-c]china-

zolino-3,5-dionu [opracowanie własne] 
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Stabilność tych konformerów, a co za tym idzie prawdopodobieństwo 

ich występowania można określić na podstawie obliczeń kwantowo-

mechanicznych. 

2. Cel pracy 

Celem pracy było wyjaśnienie struktury przestrzennej 1-fenylo-2,6-

bis(etoksy-karbonylometylo)imidazo[1,5-c]chinazolino-3,5-dionu ustalonej 

na podstawie pomiarów krystalograficznych. Przeprowadzone modelo-

wanie kwantowo-mechanicz-ne cząsteczki 1-fenylo-2,6-bis(etoksykarbo-

nylometylo)imidazo[1,5-c]chinazolino-3,5-dionu pozwoliło ustalić przy-

czynę tworzenia tylko jednej pary enancjomerówz możliwych 12 par. 

3. Materiały i metody 

3.1. Synteza 1-fenylo-2,6-

bis(etoksykarbonylometylo)imidazo[1,5-c]-chinazolino-3,5-dionu 

W jednoszyjnej kolbie okrągłodennej o pojemności 100 cm
3
, zaopat-

rzonej w mieszadło magnetyczne i chłodnicę zwrotną, umieszczano 3,04 g 

(0,022 mola) węglanu potasu, 2,77 g (0,010 mola) 1-fenylo-2H,6H-

imidazo[1,5-c]chinazolino-3,5-dionu i 40 cm
3
N,N-dimetyloformamidu. Po 

10 minutach dodawano 2,66 cm
3
 (4,0 g 0,024 mola) bromooctanu etylu. 

Mieszaninę reakcyjną zabezpieczano rurką suszącą z wodorotlenkiem 

potasu i mieszano w temperaturze pokojowej przez 4 godziny, a następnie 

przez godzinę w temperaturze 40°C. Po ochłodzeniu, mieszaninę poreak-

cyjną przelewano do rozdzielacza i dodawano 100 cm
3
 chloroformu oraz 

100 cm
3
 wody. Po rozdzieleniu, warstwę wodną ekstrahowano 4-razy po 

100 cm
3
chloroformu.Ekstrakt chloroformowy przemywano 2-krotnie 200 

cm
3
 wody, suszono siarczanem(VI) sodu, a chloroform odparowywano. 

Resztki N,N-dimetyloformamidu odparowywano przy udziale toluenu, 

a suchą pozostałość krystalizowano z benzenu (ok. 400 cm
3
), sączono na 

gorąco i roztwór zatężano do objętości 200 cm
3
. Po wysuszeniu osadu 

uzyskiwano ok. 3 g produktu z wydajnością ok. 65 % mas. o temperaturze 

topnienia 181 – 182C, którego czystość sprawdzano za pomocą chroma-

tografii cienkowarstwowej (TLC). 

3.2. Obliczenia kwantowo-mechaniczne 

Niezbędne obliczenia kwantowo-mechaniczne prowadzono z użyciem 
zbioru metod obliczeniowych bazujących na gęstości elektronowej stanu 
podstawowego badanego układu, tj. Teorii Funkcjonałów Gęstości (DFT, 
ang. DensityFunctionalTheory) [7]. Głównym celem DFT jest znalezienie 
wartości funkcjonału, którego poszukiwanie wymaga kolejnych przybliżeń. 
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Wzór na energię w metodach DFT składa się z energii kinetycznej elektro-
nów, energii elektrostatycznego przyciągania elektronu i jądra, energii 
elektrostatycznego odpychania elektronów oraz energii korelacyjno-
wymiennej. O ile wartość pierwszych trzech członów można określić 
stosunkowo łatwo, o tyle ostatni człon sprawia spore problemy – określa on 
zarówno wpływ elektronów na siebie w zależności od ich indywidualnych 
zachowań jak i fakt, że elektrony powinny unikać się z powodu odpychania 
elektrostatycznego oraz zakazu Pauliego. Postać tego członu (a co za tym 
idzie dokładność obliczeń i pozostawanie w bliskości do rzeczywistych 
wartości) określa funkcjonał. Spośród sprawdzonych i szeroko stosowa-
nych funkcjonałów wybrano B3LYP (ang. Becke 3-term correlation 
functional; Lee, Yang, and Parr exchange functional) [8, 9] jako najbardziej 
odpowiedni do zadań związanych ze związkami organicznymi. Każdy 
funkcjonał potrzebuje bazy funkcyjnej, która umożliwia zastąpienie układu 
równań różniczkowo-całkowych układem równań algebraicznych. Bazy 
funkcyjne występujące w literaturze jako najczęściej stosowane do optyma-
lizacji struktury przestrzennej związków o podobnej budowie do badanych 
i wzięte pod uwagę w badaniach wstępnych to: 6-31G(d,p) [10] 6-
311++G(d,p) [11] oraz aug-cc-pVDZ [12, 13].Programem, który został 
użyty do badań był Gaussian [14] w wersji 9, dostępny w Interdyscy-
plinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego 
w Warszawie w ramach grantu G-49-12. Po badaniach wstępnych okazało 
się, że baza 6-311++G(d,p) daławyniki odbiegające od dwóch pozostałych 
i dodatkowo okazała się stosunkowo czasochłonna. Jeszcze bardziej czaso-
chłonna okazała się baza aug-cc-pVDZ, przy czym jej wyniki niewiele 
różniły się od tych obliczonych z użyciem bazy 6-31G(d,p). W związku 
z tym, baza 6-31G(d,p) została wybrana jako optymalna, tj. jako dająca 
bardzo dobre wyniki w stosunkowo dobrym czasie. Dodatkowo określona 
została optymalna ilość rdzeni na zadanie (w liczbie 8), gdyż mniejsza ilość 
rdzeni powodowała dłuższy czas obliczeń, natomiast większa nie powodo-
wała znaczącego skrócenia tego czasu, co uwidoczniono na rysunku 5. 

 
Rysunek 5. Względny czas optymalizacji struktury na przykładzie dwóch związków w zależności 

od ilości rdzeni przeznaczonych na wykonanie zadania [opracowanie własne] 
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Wspomnieć należy również, iż do obliczeń użyty został klaster 

obliczeniowy o nazwie HYDRA (model BladeSystem Actina Solar firmy 

Hewlett-Packard) pracujący pod kontrolą systemu operacyjnego Scientific 

Linux 6. 

4. Analiza wyników 

Podczas reakcji 1-fenylo-2H,6H-imidazo[1,5-c]chinazolino-3,5-dionu 

z 2-molowym nadmiarem bromooctanu etylu powstaje dwuester - 1-fenylo-

2,6-bis(etoksykarbonylometylo)imidazo[1,5-c]chinazolino-3,5-dion. 

Związek ten scharakteryzowano metodami spektralnymi, w tym również za 

pomocą spektroskopii rentgenograficznej. 

Analiza rentgenograficzna pojedynczego kryształu 1-fenylo-2,6-

bis(etoksykar-bonylometylo)imidazo[1,5-c]chinazolino-3,5-

dionupotwierdziła podstawienie grup etoksykarbonylometylowych przy 

atomach azotu N2 i N6(rys. 6). 

 

 
Rysunek 6.Struktura molekularna 1-fenylo-2,6-bis(etoksykarbonylometylo)imidazo[1,5-

c]chinazolino-3,5-dionu z krystalograficznym numerowaniem. Wybrane długości wiązań (a): 

N2A-C20A 1,450 (3); N2B-C20B 1,450 (3); N6A-C28A 1,456 (3); N6B-C28B 1,451 (3); C5A-

O27A 1,213 (3); C5B-O27B 1,212 (3); C3A-O26A 1,222 (3); C3B-O26B 1,218 (3) 

[opracowanie własne] 

A 
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Dwuester tworzy kryształ jednoskośny w grupie przestrzennej P21/c, z 

jedną cząsteczką w asymetrycznej części komórki elementarnej. Dane 

krystalograficzne podano w Tabeli 1. 

Tabela 1. Dane krystalograficzne i dane udokładnienia struktury 1-fenylo-2,6-

bis(etoksykarbonylomety-lo)imidazo[1,5-c]chinazolino-3,5-dionu 

Wzór sumaryczny C24H23N3O6 

Masa molowa (g  mol-1) 449,36 

Temperatura (K) 100(2) 

Długość fali (Å) 1,54184 

Układ krystalograficzny jednoskośny 

Grupa przestrzenna P21/c 

Wymiary komórki elementarnej  

a (Å) 12,0593(6) 

b (Å) 17,5074(13) 

c (Å) 11,8685(6) 

β (º) 90,00 

V (Å3)  2274,25 

Z 4 

Doblicz. (gcm-3)  1,313 

Współczynnik absorbcji (mm-1) 0,769 

Rodzaj korekcji absorbcji analityczny 

 

Jak wynika z badań rentgenograficznych (rys. 7), w komórce 

elementarnej znajdują się cztery pary enancjomerów, których pierścienie 

imidazochinazolinowe są do siebie równoległe. Zaobserwowano, że 

pierścienie chinazolinowe znajdują się dokładnie nad sobą, ale są obrócone 

o 180° w płaszczyźnie, co pokazano na rysunku 8. 
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Rysunek 7. Komórkaelementarna sieci krystalograficznej 1-fenylo-2,6-

bis(etoksykarbonylometylo)-imidazo[1,5-c]chinazolino-3,5-dionu [opracowanie własne] 

 

 

 
Rysunek 8. Ułożenie enancjomerów 1-fenylo-2,6-bis(etoksykarbonylometyl)imidazo[1,5-

c]chinazolino-3,5-dionu w sieci krystalograficznej [opracowanie własne] 
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Badania monokryształu wykazały również istnienie tylko jednej pary 

enancjomerów (rys. 6), podczas gdy teoretycznie możliwych jest 12 par 

(rys. 9).  

 

Rysunek 9. Możliwe konformery 1-fenylo-2,6-bis(etoksykarbonylometylo)imidazo[1,5-

c]chinazolino-3,5-dion [opracowanie własne] 

Tak duża ilość konformerów wynika z faktu, że pierścień imida-

zochinazoliny jest płaski, natomiast pierścień fenylowy ustawiony jest pod 

pewnym kątem w stosunku do płaszczyzny pierścienia imidazochina-

zolinowego. Podstawnik estrowy (etoksykarbonylometylenowy) przy 

danym podstawieniu może znajdować się poniżej lub powyżej płaszczyzny 

pierścienia imidazochinazolinowego. Ponadto w każdej z tych pozycji 

może on być ustawiony prostopadle lub równolegle do tego pierścienia 

(rys. 4). 

Istnienie 24 konformerówdwuestru 1-fenylo-2,6-bis(etoksykarbonylo-

metylo)imida-zo[1,5-c]chinazolino-3,5-dionu wykazano rozważając najbar-

dziej prawdopodobne konformerymonoestru – 1-fenylo-6H-2-(etoksykar-

bonylometylo)imidazo[1,5-c]-chinazolino-3,5-dionu [6], tj. z podstawie-

niem przy atomie nr 2 (udział: 99,84%). Rozważenie zaś dwusterów 
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pochodzących od konformerów monoestru z największym udziałem 

sprawia, że liczba możliwych konformerów dwuestru zmniejsza się do 8 

(rys. 9, konformery oznaczone symbolami literowymi). Dlatego też 8 

konformerów dwusteru poddano modelowaniu kwantowo-mechanicznemu. 

W wyniku obliczeń otrzymano, m.in. wartości energii swobodnej 

Gibbsa poszczególnych konformerów, które posłużyły do określenia 

udziałów konformerów, tj. 4 par enancjomerów w całej populacji. Udziały 

te są zbliżone do siebie, co pokazano w tabeli 2. Dlatego poszukiwano 

dalszego wyjaśnienia dlaczego kryształ tworzy tylko jedna para enaencjo-

merów. 

Tabela 2. Udział konformerów 1-fenylo-2,6-bis(etoksykarbonylometylo)imidazo[1,5-

c]chinazolino-3,5-dionu w całej populacji obliczone na podstawie energii swobodnej Gibbsa 

[opracowanie własne] 

 

Rozważono zatem, możliwość wzajemnej transformacji konformerów. 

Sprawdzając możliwość transformacji konformeru D-G’ w H-G’ wskutek 

obrotu wokół wiązania C-C (grupa karbonylowa – grupa metylenowa) 

zauważono, że bariera energetyczna swobodnej rotacji w zależności od 

kierunku obrotu wynosi odpowiednio: około 10 kJ/mol (obrót poza 

płaszczyzną pierścienia imidazochinazolinowego) oraz 18 kJ/mol (obrót 

ponad płaszczyzną pierścienia) (rys. 10). Wartości te wskazują, że 

swobodna rotacja jest lekko ograniczona, ale możliwa. Dla porównania 

różnica energii granicznych konformacji etanu – równoległej i naprze-

mianległej wynosi około 12 kJ/mol [15].  

Konformer 
Udział konformerów [% 

mol] 

Udział pochodnych [% 

mol] 

Moment dipolowy 

[D] 

A-G’ 9,29 
24,07 

9,8073 

B-H’ 14,78 9,8052 

C-H’ 23,45 
30,14 

10,1308 

D-G’ 6,68 10,1300 

E-H’ 9,13 
22,09 

8,1193 

F-G’ 12,96 8,1255 

G-H’ 6,75 
23,71 

7,8382 

H-G’ 16,96 7,8457 
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Można zatem sądzić, iż w trakcie procesu formowania kryształów 

następuje swobodna transformacja konformacji D-G’ w H-G’. Analogiczna 

sytuacja dotyczy transformacji konformeru A-G’ w F-G’. Pozwala to na 

bardziej gęstse upakowanie cząsteczek w komórce elementarnej. 
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Rysunek 10. Energia napięcia torsyjnego w zależności od kąta obrotu wokół wiązania C-C (grupa 

karbonylowa – grupa metylenowa) w cząsteczce 1-fenylo-2,6-

bis(etoksykarbonylometylo)imidazo[1,5-c]-chinazolino-3,5-dionu [opracowanie własne] 

Obliczonomomenty dipolowe konformerów podanych w tabeli 2 

i stwierdzono, iż siłą napędową opisanej transformacji może być 

zmniejszanie się momentu dipolowego, np. konformer D-G’ wykazuje 

moment dipolowy równy 10.13 D zaś H-G’ 7.85 D. Wiadomo bowiem, że 

im mniejszy moment dipolowy, tym bardziej stabilna cząsteczka. 

Wspomnianej transformacji i zmianie momentu dipolowego sprzyja 

niepolarne środowisko (benzen), w którym nastepuje krystalizacja 1-

fenylo-2,6-bis(etoksykarbonylometylo)imidazo[1,5-c]chinazolino-3,5-dionu. 

5. Wnioski/Podsumowanie 

Badania krystalograficzne 1-fenylo-2,6-bis(etoksykarbonylo-metylo)- 

imidazo-[1,5-c]chinazolino-3,5-dionuwykazały tworzenie siętylko jednej 

paryenancjomerówspośród 12, teoretycznie możliwych par. Przepro-

wadzone modelowanie kwantowo-mechaniczne konformerów dwuestrów1-

fenylo-2H,6H-imidazo[1,5-c]china-zolino-3,5-dionu pozwoliło wyjaśnić 

dlaczego tylko jedna para enancjomerów1-fenylo-2,6-bis(etoksy-

karbonylometylo)imidazo[1,5-c]chinazolino-3,5-dionu tworzy strukturę 

krystalograficzną.  

Wyniki modelowania wyraźnie wskazują, że konformerytego dwuestru 

mogą ulegać wzajemnymtransformacjom w wyniku obrotu wokół wiązania 

C-C grup estrowych (grupa karbonylowa – grupa metylenowa). W kon-

sekwencji tylko jedna para enancjomerówo najmniejszym momencie 

dipolowym – najbardziej trwała, tworzy kryształy. 
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Zastosowanie metod modelowania kwantowo-mechanicznego do 

wyjaśnienia struktury krystalograficznej 1-fenylo-2,6-

bis(etoksykarbonylometylo)imidazo-[1,5-c]chinazolino-3,5-dionu 

Streszczenie 

Pochodne imidazochinazoliny wykazują szerokie zastosowanie; od działania przeciwnowo-

tworowego, przez przeciwwirusowe, aż do przeciwbakteryjnego. Niejako przy okazji odznaczają 

się wysoką temperaturą rozkładu, zwykle ok. 400°C. Wobec tego wydaje się, że pochodne 

imidazochinazoliny dają nadzieję na nowe polimery termoodporne. W drodze eksperymentu 

laboratoryjnego w reakcji 1-fenylo-2H,6H-imidazo[1,5-c]chinazolino-3,5-dionu z bromooctanem 

etylu otrzymano dwuster z pierścieniem imidazo[1,5-c]chinazolino-3,5-dionu. Strukturę 2,6-

bis(etoksykarbonylometylo)-1-fenyloimidazo[1,5-c]chinazolino-3,5-dionu potwierdzono za 

pomocą spektroskopii rezonansu magnetycznego. Badania monokryształu tego dwusteru, za 

pomocą metod rentgenograficznych, wykazały istnienie tylko jednej pary enancjomerów, 

podczas gdy teoretycznie są możliwe 24 enancjomery (12 par). Dlatego przeprowadzono 

obliczenia kwantowo-mechaniczne z użyciem programu Gaussian oraz zaimplementowanych 

w nim metod opartych na Teorii Funkcjonału Gęstości (DFT). Otrzymane wyniki wyjaśniły 

przyczyny największej stabilności tylko jednej pary enancjomerów tego dwusteru. 

Słowa kluczowe: 2,6-bis(etoksykarbonylometylo)-1-fenyloimidazo[1,5-c]chinazolino-3,5-dion, 

modelowanie kwantowo-mechaniczne, struktura krystalograficzna 
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The use of the quantum-mechanical modelling methods to explanation 

of the crystallographic structure of 1-phenyl-2,6-

bis(ethoxycarbonylmethyl)imidazo-[1,5-c]quinazoline-3,5-dione 

Abstract 

Imidazoquinoline derivatives found a wide application; since antitumor effect, through the 

antiviral until the antibacterial effects. By the way, they have a high decomposition temperature, 

usually approx. 400°C. Therefore, it seems that derivatives of imidazoquinazoline give a hope for 

a new thermally stable polymers. In laboratory experiment in the reaction of 1-phenyl-2H,6H-

imidazo[1,5-c]quinazoline-3,5-dione with ethyl bromoacetatewas obtained diesterwith the 

imidazo[1,5-c]quinazoline-3,5-dione ring. The structure of 2,6-bis(ethoxycarbonylmethyl)-1-

phenylimidazo[1,5-c]quinazoline-3,5-dione was confirmed by nuclear magnetic resonance. X-ray 

diffraction studies of single crystal ofdiester showed only a one pair of enantiomers, while 

theoretically there are possible enantiomers of 24 (12 pairs). Therefore we carried out quantum-

mechanical calculations using the program Gaussian and implemented methods based on Density 

Functional Theory (DFT). The results, explained the reasons for the greatest stability of only one 

pair of the diesterenantiomers. 

Keywords: 2,6-bis(ethoxycarbonylmethyl)-1-phenylimidazo[1,5-c]quinazolinone-3,5-dione, 

quantum-mechanical modelling, crystallographic structure 
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Teoretyczne badania układów chemiczny  

– metody ab initio w chemii kwantowej 

1. Wprowadzenie 

Na przełomie ostatnich kilkudziesięciu lat obserwuje się znaczący 

wzrost zainteresowania zastosowaniem metod obliczeniowych chemii 

kwantowej do teoretycznego badania układów chemicznych. Jest to 

w dużej mierze związane z sukcesywnym wzrostem mocy obliczeniowej 

superkomputerów oraz opracowywaniem coraz to bardziej efektywnych 

algorytmów. Niewątpliwie, jest to gałąź nauki obecnie intensywnie 

rozwijana. Wyniki obliczeń, będących efektem modelowania moleku-

larnego – praktycznego zastosowania metod obliczeniowych, pozwalają na 

porównanie wartości teoretycznych z danymi eksperymentalnymi. Niejed-

nokrotnie, w oparciu o badania teoretycznie możliwa jest lepsza interpre-

tacja wyników doświadczeń. Prace teoretyczne często też dostarczają 

komplementarnych informacji, nieosiągalnych przy zastosowaniu technik 

eksperymentalnych. Należy zaznaczyć, że pożądane jest aby wyniki 

obliczeń odnosić do doświadczeń, gdyż pogłębia to wiedzę na temat 

badanego zjawiska, a jednocześnie umożliwia weryfikację ewentualnych 

nieścisłości. Coraz częściej w literaturze spotyka się prace naukowe, 

w których badania teoretyczne i eksperymentalne stanowią podstawę 

merytoryczną. Można wręcz powiedzieć, że w najbliższych latach stan-

dardem będzie publikowanie wyników eksperymentalnych przy współ-

pracy z teoretykami. Warto zatem wiedzieć, czym są metody obliczeniowe 

chemii kwantowej oraz jakie informacje można uzyskać w oparciu 

o modelowanie molekularne.  

2. Cel pracy 

Celem niniejszej pracy jest przybliżenie informacji o metodach 

obliczeniowych chemii kwantowej i ich praktycznym zastosowaniu. 

Wyjaśnione zostanie co nazywamy modelowaniem molekularnym oraz 

jakie informacje można uzyskać w oparciu o obliczenia teoretyczne. 

Omówione zostaną również matematyczne podstawy wybranych metod 

obliczeniowych chemii kwantowej, tj. metod ab initio. 
                                                                
1 mgierada@chemia.pk.edu.pl, Instytut Chemii i Technologii Organicznej, Wydział Inżynierii 

i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska, http://www.chemia.pk.edu.pl 

mailto:mgierada@chemia.pk.edu.pl
http://www.chemia.pk.edu.pl/
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3. Modelowanie molekularne a chemia komputerowa i teoretyczna 

Modelowanie molekularne (ang. Molecular Modelling) można zdefi-

niować jako dwuetapową procedurę. Pierwszy etap polega na przygotowaniu 

realistycznego modelu komputerowego badanego układu molekularnego. 

W drugim etapie, w oparciu o metody obliczeniowe chemii kwantowej, 

wyznaczane są różne właściwości oraz parametry dla danego modelu. Metody 

stosowane w modelowaniu molekularnym opierają się na przybliżonym 

rozwiązywaniu równania Schrödingera. W oparciu o modelowanie mole-

kularne możliwe jest badanie statyczne oraz dynamiczne zachowania się 

małych cząsteczek a nawet dużych układów polimerowych w różnych 

warunkach. O ile chemia teoretyczna głównie zajmuje się rozwijaniem teorii 

stanowiących fundamenty chemii, to modelowanie molekularne stanowi 

praktyczny sposób realizacji równań chemii kwantowej.  

Z modelowaniem molekularnym nierozerwalnie związany jest rozwój 

technologii komputerowej. W latach 90-tych ubiegłego wieku nastąpił 

przełom w technologii zwykłych komputerów osobistych (PC), co wpły-

nęło na dynamiczny wzrost zainteresowania modelowaniem moleku-

larnym. Dzięki niskiej cenie komputery PC stały się ogólnie dostępne 

i były już wystarczająco efektywne aby symulować proste cząsteczki. Co 

więcej, ich łączenie w klastery dawało możliwość prowadzenia obliczeń 

w trybie równoległym, co znacznie skraca czas obliczeń.  

Moc obliczeniowa w znacznym stopniu determinuje możliwość badania 

dużych układów molekularnych. Im większy jest rozmiar badanego układu 

oraz jego złożoność, tym większe zapotrzebowanie na moc obliczeniową. 

Zapotrzebowanie to wzrasta również, jeżeli celem jest uzyskanie dokładnych 

wyników (tzw. dokładność chemiczna rzędu 1 kJ/mol). Zazwyczaj dokład-

niejsze metody obliczeniowe wymagają dużo większej mocy obliczeniowej. 

Studiowanie bardzo złożonych układów przy zastosowaniu dokładnych 

metod jest niezmiernie czasochłonne. W praktyce obliczeniowej dąży się do 

uzyskiwania wiarygodnych wyników, ale przy zastosowaniu jak najmniej 

wymagających metod. Jeżeli opisywane zjawisko ma charakter lokalny, to 

stosowanie bardzo dużych modeli jest nieracjonalne. O ile w dzisiejszych 

czasach praktycznie każda, nawet nieduża grupa badawcza może sobie 

pozwolić na zakup niewielkiego zestawu komputerowego (serwera oblicze-

niowego) o mocy obliczeniowej znacznie przekraczającej możliwości 

komputerów z lat 90-tych, to badania bardzo złożonych układów mole-

kularnych, wymagające dużej dokładności są praktycznie niemożliwe bez 

zastosowania superkomputerów. Z uwagi na wysokie ceny (rzędu kilku lub 

kilkudziesięciu milionów złotych), superkomputery to wiąż domena dużych 

centrów obliczeniowych. W Polsce do takich centrów należą m.in. ośrodki 

w Krakowie (ACK Cyfronet AGH), Warszawie (ICM UW), Poznaniu 
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(PCSS), Gdańsku (CI TASK) oraz Wrocławiu (WCSS). Wszystkie 

wymienione centra obliczeniowe tworzą tzw. infrastrukturę PL-Grid. 

Opracowywanie efektywnych algorytmów obliczeniowych należy do 

głównych zadań gałęzi nauki zwanej chemią komputerową lub obliczeniową 

(ang. Computational Chemistry). Algorytm jest efektywniejszy, jeżeli 

wychodząc z tych samych punktów startowych te same wyniki można 

uzyskać w krótszym czasie, ale przy zastosowaniu mniej skomplikowanej 

procedury obliczeniowej. Ponadto, tworzenie specjalistycznego oprogra-

mowania, za którego pomocą wykonywane są obliczenia, również ma 

fundamentalne znaczenia. Istnieje bardzo wiele różnych programów kompu-

terowych, które są powszechnie stosowane przez chemików obliczeniowych. 

Spośród nich są takie, w których zaimplementowanych zostało wiele metod, 

stąd ich wszechstronne zastosowanie (m.in.: GAUSSIAN[1], MOLCASS 

[2,3], GAMESS [4], DALTON [5], PQS [6], TRUBOMOL [7], MOLPRO 

[8], VASP [9-11], QUANTUM ESPRESSO [12], GROMACS [13-18] 

i inne). Istnieją też programy o specjalnym przeznaczeniu, umożliwiające 

wyliczenia tylko kilku parametrów (np. oddziaływania dyspersyjne – DFT-

D3 [19,20] lub punkty przecięcia o najniższej energii dwóch hiperpo-

wierzchni energii potencjalnej stanów spinowych o różnej multipletowości – 

MECP [21]). 

4. Zastosowanie metod obliczeniowych 

Aplikacyjny charakter metod obliczeniowych chemii kwantowej przeja-

wia się poprzez to, że wyłącznie w oparciu o równania matematyczne 

można wyznaczyć szereg parametrów. Dla pojedynczej cząsteczki [22-26] 

będzie to m.in.:  

 optymalna geometria (długości wiązań, kąty) będąca minimum 

energetycznym,  

 stabilność różnych konformerów,  

 analiza populacyjną (rozkład ładunku elektrycznego, momenty 

dipolowe i multipolowe, rzędy wiązań),  

 energie wiązań, widma rotacyjne, wibracyjne, elektronowe (np. IR, 

Raman, UV-Vis),  

 widma korpuskularne, np. NMR, EPR,  

 powinowactwo elektronowe i energia jonizacji,  

 energia deprotonizacji,  

 rozkład gęstości elektronowej,  

 absolutne funkcje termodynamiczne,  

 orbitale molekularne,  

 potencjał elektrostatyczny,  
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 własności elektryczne i magnetyczne (np. polaryzowalność), 

 oraz inne parametry. 

Dla złożonego układu, tzn. dla takiego, w którym zachodzi reakcja 

chemiczna oprócz wyżej wymienionych można także wyznaczyć [22-26] 

m.in.:  

 wartości zmian funkcji termodynamicznych (analiza termo-

dynamiczna),  

 oddziaływania międzycząsteczkowe,  

 stałe szybkości reakcji chemicznych,  

 energie aktywacji oraz inne termodynamiczne parametry aktywacji. 

Możliwe jest również badanie mechanizmów reakcji chemicznych [27-30]. 

Co więcej, na uwagę zasługuje możliwość modelowania powierzchni 

ciał stałych. Metody obliczeniowe chemii kwantowej pozwalają na 

wyznaczenie energii adsorpcji lub właściwości powierzchni oraz jej 

struktury. Umożliwiają też badanie kinetyki procesów zachodzących na 

powierzchni [31]. Ten aspekt aplikacyjny jest szczególnie istotny w ba-

daniach układów katalitycznych i materiałów adsorpcyjnych. Metody 

obliczeniowe często są przydatne w badaniach krystalograficznych, gdyż 

umożliwiają wyznaczenie parametrów komórki elementarnej [32]. Ponadto, 

możliwe jest wyznaczenie struktury pasmowej ciał stałych (tzw. DOS – 

z ang. density of states), co ma szczególne znaczenia w studiach nad 

właściwościami materiałów przewodzących. 

5. Podział metod obliczeniowych 

W badaniach teoretycznych stosowane są różne metody obliczeniowe, 
które ogólnie można podzielić na takie, które: (i) uwzględniają rozkład 
gęstości elektronowej (metody półempirycznej, ab initio, teoria DFT) oraz 
(ii) te, w których efekty elektronowe nie są bezpośrednio uwzględnione 
(mechanika molekularna). Chemia jest nauką, która interesuje się oddział-
ływaniami pomiędzy elektronami walencyjnymi różnych atomów, stąd 
można bezpośrednio wywnioskować, że metody (i) są zazwyczaj dużo 
dokładniejsze. W konsekwencji, większość metod obliczeniowych stoso-
wanych w badaniach teoretycznych bazuje na mechanice kwantowej (i), 
jednak istnieją również metody oparte o mechanikę newtonowską (ii). Te 
ostatnie są szczególnie pomocne przy badaniu złożonych układów 
molekularnych, takich jak białka. 

Jedną z podstawowych grup metod obliczeniowych, pozwalających 
teoretyczne przewidywać właściwości cząsteczek związane z ich budową 
oraz strukturą elektronową, są metody ab initio (łac. „od początku”) i to 
one zostaną dokładniej omówione w dalszej części pracy. 
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6. Metody ab initio 

Metody te z założenia oparte są wyłącznie na teorii – mechanice 

kwantowej. Jedynymi niezbędnymi parametrami empirycznymi w metodach 

ab initio są fundamentalne stałe fizyczne takie jak: stała Planka,¬ masa 

i ładunek cząstek elementarnych oraz prędkość światła. Początkowo, metody 

te stosowane były tylko w przypadku małych cząsteczek, jednakże znaczny 

wzrost wydajności komputerów i opracowanie efektywnych algorytmów 

pozwalają na badania coraz bardziej złożonych układów [10, 23].  

W teorii, mechanika kwantowa pozwala przewidzieć zachowanie ato-

mów i cząsteczek, jednak w praktyce dokładne wyniki można otrzymać 

tylko dla układów jednoelektronowych. W rozważaniach nad układami 

wieloelektronowymi pomocne są liczne uproszczenia na poziomie teorii 

i niektóre z tych aspektów zostaną omówione w dalszej części. Podstawą 

teoretyczną metod ab initio jest równanie Schrödingera niezależne od czasu 

(1) [25,26]. 

 

H Ψ̂=EΨ (1) 

 

gdzie: H ̂ – operator Hamiltona (hamiltonian); 

 Ψ – funkcja falowa; 

 E – energia.  

 

Takie równanie (1) określa się mianem równania własnego operatora, 

gdzie Ψ jest funkcją własna, natomiast E – wartością własną operatora H .̂ 

Funkcja falowa Ψ to skomplikowana funkcja 4N zmiennych (3N 

przestrzennych oraz N spinowych, gdzie N – liczba elektronów), 

uzależniona od położenia elektronu i jądra. Definiuje elektron jako falę. 

Sama w sobie nie posiada sensu fizycznego, jednakże zgodnie z interpre-

tacją zaproponowaną przez M. Borna kwadrat modułu funkcji falowej 

stanowi gęstość prawdopodobieństwa znalezienia elektronu. Prawdopodo-

bieństwo znalezienia elektronu w danym obszarze przestrzeni równe jest 

całce z |Ψ|^2 po tym obszarze. Jeżeli całkowanie |Ψ|^2 przeprowadzi się po 

współrzędnych przestrzennych i spinowych wszystkich elektronów 

z wyjątkiem jednego, arbitralnie wybranego, otrzymuje się wielkość 

mierzalną doświadczalnie, a mianowicie gęstość elektronową ρ(r). Wiel-

kość ta jest zatem funkcją położenia elektronu w przestrzeni trójwy-

miarowej i zależy od 3 zmiennych. Aby otrzymać fizycznie sensowne 

rozwiązani równania Schrödingera, funkcja falowa musi być ciągła, 

znormalizowana i asymetryczna względem wymiany cząstek [25, 26, 33].  

Operator Hamiltona H ̂ definiuje się [26]:  
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𝐻 = − 
ℏ2

2𝑚𝑒
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+  
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𝑖<𝑗

+  
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𝑘<𝑙

 
(2) 

∇𝑖
2=

𝜕2

𝜕𝑥𝑖
2 +

𝜕2

𝜕𝑦𝑖
2 +

𝜕2

𝜕𝑧𝑖
2 (3) 

gdzie: ∇_i^2 – operator Laplace'a (dla współrzędnych kartezjańskich ma 

postać równania (3)); 

 𝑖, 𝑗 – elektrony; 

 𝑘, 𝑙 – jądra atomowe; 

 ℏ – stała Plancka  podzielona przez 2𝜋; 

 𝑚𝑒  – masa elektronu; 

 𝑚𝑘  – masa jądra atomu 𝑘; 

 𝑍 – liczba atomowa;  

 𝑒 – ładunek elektronu; 

 𝑟𝑖𝑘  – odległość pomiędzy elektronem 𝑖 oraz jądrem 𝑘;  

 𝑟𝑖𝑗  – odległość pomiędzy elektronem 𝑖 oraz elektronem 𝑗; 

 𝑟𝑘𝑙  – odległość pomiędzy jądrem 𝑘 oraz jądrem 𝑙. 
Pierwsze dwa człony równania (2) opisują energię kinetyczną, 

odpowiednio elektronów i jąder, natomiast reszta to energia elektro-

statycznego, kulombowskiego oddziaływania (zarówno przyciągania jak 

i odpychania) pomiędzy cząstkami [26]. W bardziej ogólnym ujęciu 

równanie (2) można przedstawić jako równanie (4) [23]: 

 

H =̂T_n+T_e+V_ne+V_ee+V_nn   (4) 

 

gdzie: V_ne, V_ee, V_nn – odpowiednio, operatory kulombowskiego 

przyciągania się elektronów i jąder, odpychania się elektronów, oraz 

odpychania się jąder; 

T_n i T_e – operatory energii kinetycznej ruchu odpowiednio jąder i 

elektronów. 

Dokładne rozwiązanie równanie Schrödingera istnieje tylko dla kilku 

wyidealizowanych przypadków, takich jak atom H, cząsteczka H2+, 

cząstka w pudle potencjału, kwantowy oscylator harmoniczny itd. 

Dynamika układu złożonego z wielu elektronów jest zdecydowanie 

bardziej skomplikowana. Dla tych układów możliwe jest jedynie 

przybliżone rozwiązanie równania Schrödingera. W tym celu niezbędne 

było opracowanie komputerowych metod obliczeniowych. Przybliżone 

rozwiązania można uzyskać, dokonując kolejnych uproszczeń koncep-

cyjnych na poziomie teorii. Jednym z takich uproszczeń jest przybliżenie 

adiabatyczne. Funkcja falowa po zastosowania przybliżenia adiabatycznego 
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ma postać iloczynową (oddzielny człon opisujący elektrony i oddzielny dla 

jąder). Wynika z tego, że rozkład ładunku elektronowego zależy od 

chwilowego położenia jąder. Jeżeli taką funkcję iloczynową podstawi się 

następnie do równania Schrödingera i pominie pewne człony otrzymuje się 

przybliżenie Borna – Oppenheimera. W najogólniejszym ujęciu stosowanie 

tych przybliżeń polega na rozdzieleniu ruchu elektronów i jąder. Jest to 

dozwolone, gdyż m_proton≈m_neutron≈1836×m_elektron. Można zatem 

założyć, że ruch elektronów odbywa się przy ustalonym położeniu jąder, które 

poruszają się bardzo wolno, w porównaniu z ruchem elektronów [23, 34-36]. 

Zastosowanie wcześniej opisanych przybliżeń wprowadza pojęcie 

elektronowej powierzchni energii potencjalnej (ang. Potential Energy 

Surface – PES). PES pozwala m.in. optymalizować geometrię cząsteczki, 

czyli optymalizować położenie jąder. Oba wyżej opisane przybliżenia 

umożliwiają otrzymanie wyników zazwyczaj dokładnych, jednakże gdy 

istnieją dwa lub więcej rozwiązania równania Schrödingera różniące się w 

niewielkim stopniu wartością energii PES, przybliżenia te mogą 

przewidywać błędne wyniki [23, 26, 35]. 

Znaczące uproszczenie zarówno koncepcyjne jak i obliczeniowe zostało 

poczynione po wprowadzeniu modelu opartego na przybliżeniu jednoelek-

tronowym. Model ten w najogólniejszym ujęciu zakłada, że ruch każdego z 

elektronów nie zależy od ruchu innych elektronów. Stosowanie tego 

podejścia oznacza, że oddziaływania pomiędzy elektronami są przybliżone 

albo poprzez pominięcie wszystkich oddziaływań lub traktując je jako 

równe wartości średniej. Ujmując to drugie założenie w inny sposób 

zakłada się, że elektrostatyczne, kulombowskie odpychające oddziaływanie 

elektron – elektron jest uwzględnione poprzez scalenie wszystkich efektów 

odpychania do jednej wartości równej wartości średniej. To, co tak napraw-

dę jest efektem zastosowania takiego przybliżenia, to fakt opisu elektronu 

znajdującego się w uśrednionym polu potencjału pochodzącego od 

wszystkich pozostałych elektronów. Okazuje się, że tylko zastosowanie tej 

drugiej metody (z wartością średnią) daje wyniki, które z dopuszczalną 

dokładnością przyjmuje się jako poprawne. Metoda oparta na tym podej-

ściu nosi nazwę metody Hartree – Fock’a – HF. Jedną z głównych zalet 

stosowania takiego podejścia jest fakt uzyskania układu jednoelektro-

nowych równań Schrödingera dla układów wieloelektronowych, zamiast 

dużo bardziej skomplikowanego równania wieloelektronowego. Rozwią-

zanie każdego jednoelektronowego równania Schrödingera prowadzi do 

wyliczenia funkcji falowej pojedynczego elektronu, zwanej orbitalem oraz 

energii (tzw. orbitalnej). Energię tą można zdefiniować jako energia 

elektronu poruszającego się w polu jąder i w uśrednionym polu potencjału 

pochodzącego od wszystkich pozostałych elektronów. W metodzie HF 
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każdy z elektronów opisywany jest przez orbital, a funkcję falową całego 

układu konstruuje się ze wszystkich orbitali [23,25,36]. 

Kolejne istotne przybliżenie stosowane w metodzie HF wynika z faktu, 

że funkcja falowa elektronu musi być opisywana przez jakąś funkcję 

matematyczną. Najczęściej stosowane funkcje to liniowe kombinację 

orbitali typu Gaussa. W tym przypadku funkcja falowa powstaje przez 

liniową kombinację orbitali atomowych lub liniową kombinację funkcji 

bazowych. Rozmiar oraz typ bazy funkcyjnej istotnie wpływa na 

dokładność oraz czas obliczeń i z tego względu ich odpowiedni dobór jest 

równie ważny jak wybór metody obliczeniowej [25]. 

W metodzie HF postać funkcji falowej Ψ zostaje określona w postaci 

pojedynczego wyznacznika Slatera (ang. Slater Determination – SD) (5) 

zbudowanego z jednoelektronowych funkcji ϕ_i – spinorbitali moleku-

larnych. Wyznacznik ten stanowi przybliżoną funkcję falową dla układu N-

elektronowego – Φ_SD. Mechanika kwantowa narzuca, że funkcja falowa 

fermionu (tj. cząstki materii o spinie niecałkowitym np. elektronu – spin ½) 

musi być antysymetryczna względem wymiany cząstek. Oznacza to, że 

wymieniając dowolne dwa elektrony zmianie ulega znak funkcji falowej 

(±) i tylko ten znak może ulec zmianie, a nie wartość funkcji. Równo-

wartością wymiany dwóch elektronów jest zmiana dwóch kolumn lub 

wierszy w wyznaczniku Slatera. Aby tak przedstawiona funkcja falowa 

była ortogonalna i znormalizowana nakłada się na nią więzy ortonor-

malności [23,25,36]. 

 

𝛷𝑆𝐷 =
1

 𝑁!
 

𝜙1 1 𝜙2 1 ⋯ 𝜙𝑁 1 

𝜙1 2 𝜙2 2 ⋯ 𝜙𝑁 2 
⋮ ⋮ ⋱ ⋮

𝜙1 𝑁 𝜙2 𝑁 ⋯ 𝜙𝑁 𝑁 

 ;   𝜙𝑖 𝜙𝑗  = 𝛿𝑖𝑗  (5) 

 

W metodzie Hartree – Focka poszukuje się takiego wyznacznika, który 

daje najmniejszą wartość własną hamiltonianu. Jest to metoda wariacyjna 

z funkcja próbną w postaci jednego wyznacznika Slatera. Przedmiotem 

wariacji jest postać matematyczna spinorbitali, a zatem zmieniając ich 

kształt można otrzymać najmniejszą wartość własną hamiltonianu [34]. 

 Spinorbitale molekularne ϕ_i w metodzie HF wyznacza się w oparciu o 

układ jednoelektronowych równań Hartree – Focka [36] (6): 

𝑓𝑖 𝜙𝑖 = 휀𝑖𝜙𝑖  (6) 

gdzie: 𝑓𝑖  – operator Focka; 

 𝜙𝑖  – spinorbitale molekularne HF;  

 휀𝑖  – wartość oczekiwana operatora Focka (tzw. mnożniki lagrange'a, 
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 których zgodnie z twierdzeniem Koopmansa [37] fizyczna 

interpretacja to  energia orbitalna). 
 

Operator Focka można zdefiniować w sposób ogólny jako (7): 

𝑓𝑖 = 𝑖
 +   𝐽𝑗 − 𝐾𝑗

  

𝑁

𝑗 =1

 (7) 

gdzie: (h_i ) ̂ – to jednoelektronowy operator Hamiltona, 

opisujący energię kinetyczną pojedynczego elektronu i siłę 

kulombowskiego przyciągania elektronu przez jądro; 

 (J_j ) ̂ – operator kulombowski, uwzględniający odpychanie 

miedzyelektronowe; 

(K_j ) ̂ – operator wymienny, stanowiący nieklasyczną poprawkę 

do energii odpychania [23]. 

Obliczenia z zastosowaniem teorii HF polegają na początkowym , 

arbitralnym założeniu postaci orbitali molekularnych , z których następnie 

konstruuje się operatora Focka (7) ( operator kulombowski (J_j )  ̂

i wymienny (K_j ) ̂ zawierają człony zależne od ϕ_i). Kolejno, rozwiązuje 

się równania własne Focka (6) z wcześniej wyznaczonym operatorem, co 

w efekcie prowadzi do otrzymania orbitali molekularnych pierwszej ite-

racji. Obliczenia prowadzone są zatem iteracyjnie do momentu, w którym 

kolejne iteracje nie zmieniają zasadniczo orbitali. Wyżej opisaną procedurę 

określa się mianem teorii lub metody pola samouzgodnionego (ang. Self 

Consistent Field Method – SCF). Zasadniczo, wyniki wszystkich obliczeń 

silnie uzależnione są od zastosowanej bazy funkcyjnej [23, 26, 34]. 

Gdy funkcja falowa zostanie określona, każda własność układu może 

zostać ustalona. Przykładem może być energia, która stanowi wartością 

oczekiwaną operatora Hamiltona. Dla znormalizowanej funkcji falowej: 

 

 𝐸 =  𝛹∗ 𝐻 𝛹𝑑𝑟 =  𝛹 𝐻  𝛹  (8) 

 

Dokładne rozwiązania równania (8) (tj. dla dokładnej funkcji falowej) 

przewiduje dokładną wartość energii. Jednak jeżeli stosuje się przybliżone 

postacie funkcji falowej wyliczona w ten sposób wartość energii również 

ma wartość przybliżoną. Co istotne, wartość energii dla przybliżonej 

funkcji falowej układu jest zawsze większa lub równa dokładnej energii 

stanu podstawowego wyznaczonej dla dokładnej funkcji falowej Ψ stanu 

podstawowego. Stwierdzenie to określa się mianem zasady wariacyjnej. 
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Równość występuje jedynie, gdy funkcja falowa stanu podstawowego jest 

dokładnie znana.  

Jeżeli mamy do czynienia ze stanem zamkniętopowłokowym (każdy 

orbital obsadzony jest przez dwa elektrony o przeciwnych spinach), wtedy 

jedna funkcja orbitalna może opisywać oba elektrony z pary. Metodę tę 

określa się mianem ograniczonej metody HF (ang. Restricted Hartree-Fock 

– RHF). W przypadku stanów otwartopowłokowych istnieją dwie techniki 

konstrukcji funkcji falowej. Pierwsza z nich (ang. Unrestricted Hartree-

Fock – UHF) dopuszcza dwa odrębne orbitale dla każdego elektronu z pary 

elektronowej o sparowanych spinach. Zastosowanie tej metody oznacza, że 

rozważane elektrony nie będą charakteryzowały się takim samym roz-

mieszczeniem w przestrzeni. Może to prowadzić do niefizycznych stanów, 

które nie mają określonej wartości całkowitego spinu (tzw. kontaminacja 

spinowa, ang. Spin Contamination). Niemniej metody UHF są stosunkowo 

popularne. Druga technika (ang. Restricted Open Shell Hartree Fock – 

ROHF) eliminuje ten problem, wymuszając jednakowe orbitale dla par 

elektronów niewalencyjnych, ale dopuszczając różne orbitale dla elek-

tronów o innych współrzędnych spinowych w powłoce otwartej [25, 34, 36].  

Metoda HF opiera się na przybliżeniu jednoelektronowym i w kon-

sekwencji pomija korelację oddziaływań pomiędzy elektronami. Jedną 

z głównych wad tej metody jest założenie, że elektrony poruszają się w 

średnim polu potencjału pochodzącym od innych elektronów. Niemniej 

metoda ta odtwarza około 98-99% nierelatywistycznej energii całego 

układu. Reszta to energia korelacji elektronowej, która uwzględnia fakt, że 

elektrony unikają się bardziej, niż przewiduje to teoria HF, ponieważ ich 

ruch jest wzajemnie skorelowany. Wpływa to na zmniejszenie energii 

układu. Pomijanie w obliczeniach energii korelacji elektronowej może 

skutkować generowaniem wyników o małej dokładności, stąd jej uwzględ-

nienie ma istotne znaczenie w opisie procesów chemicznych. Metody 

uwzględniające korelację elektronową wymagają stosowania wielowyz-

nacznikowej funkcji falowej. Są znacznie bardzie zaawansowane i wyma-

gają komputerów o większej mocy obliczeniowej, jednakże są w stanie 

generować wyniki, które systematycznie zbliżają się do dokładnego 

rozwiązania równania Schrödingera [23, 33, 34]. 

Zostało opracowanych wiele metod, w których korelacja elektronowa 

jest uwzględniana. Jednym z najpopularniejszych rozwiązań jest metoda 

oddziaływania konfiguracji (ang. Configuration Interaction – CI), w której 

przy opisie stanu elektronowego układu oprócz stanu podstawowego 

uwzględnia się również stany wzbudzone. Główna idea metody CI polega 

na konstrukcji funkcji falowej całego układu jako liniowej kombinacji 

wyznaczników Slatera dla stanu podstawowego i stanów wzbudzonych 

[33] (9): 
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𝛹𝐶𝐼 = 𝑎0𝛷𝐻𝐹 +  𝑎𝑆𝛷𝑆

𝑆

+  𝑎𝐷𝛷𝐷

𝐷

+  𝑎𝑇𝛷𝑇

𝑇

+ ⋯ =  𝑎0𝛷𝑖

𝑖=0

 
(9) 

 

gdzie: 𝑎0 – współczynnik dla wyznacznika Slatera opisującego stan 

podstawowy; 

 𝑎𝑆 , 𝑎𝐷 , 𝑎𝑇  itd. – wektory współczynników dla pojedynczych, 

podwójnych, 

 potrójnych itd. wzbudzeń; 

𝛷𝐻𝐹  – funkcja falowa (wyrażona wyznacznikiem Slatera) stanowiąca 

rozwiązanie równania HF (stan podstawowy); 

𝛷𝑆 , 𝛷𝐷 , 𝛷𝑇  – funkcje falowe opisujące konfigurację elektronową układu 

będące 

 odpowiednio: 𝑆 – pojedynczymi, 𝐷 – podwójnymi, 𝑇 – potrójnymi 

itd. wzbudzeniami.  

 

W metodzie tej, w celu wyznaczenie minimalnej energii układu, opty-

malizuje się wartość współczynników a_0, a_S, a_D, a_T itd. Stosując tę 

metodę nie ma możliwości uwzględnienia wszystkich możliwych 

wzbudzonych konfiguracji. Powszechna praktyka polega na stosowaniu 

pewnych uproszczeń. W zależności od rodzaju rozważanych wzbudzeń 

wyróżnia się różne odmiany tej metody: CIS, CID, CISD itp., gdzie litery 

S, D itp. oznaczają tak, jak powyżej [22, 33]. 

Rozwinięciem metod CI jest wielokonfiguracyjna metoda pola 

samouzgodnionego (ang. Multi-Configuration Self-Consistent Field  

– MCSCF). W metodzie tej oprócz współczynników przy wyznacznikach 

Slatera optymalizowane są również orbitalne molekularne, z których 

zbudowane są wyznaczniki. Odmianą techniki MCSCF jest metoda pola 

samouzgodnionego z zupełną przestrzenią aktywną (ang. Complete Active 

Space Self Consistent Field – CASSCF). Metoda ta pozwala uwzględnić 

w obliczeniach dużą liczbę konfiguracji dzięki podzieleniu orbitali 

molekularnych na należące do przestrzeni „aktywnej” (zwykle są to 

powłoki walencyjne) i „nieaktywnej” (powłoki wewnętrzne). Istnieje 

również uproszczony wariant tej metody, tj. z ograniczoną przestrzenią 

aktywną (ang. Restricted Active Space Self-Consistent Field – RASSCF), 

gdzie w porównaniu do CASSCF liczba wzbudzeń w przestrzeni aktywnej 

jest ograniczona. Metod CI spełniają zasadę wariacyjną [22,33].  

Inne podejście uwzględniające korelację elektronową zostało opra-

cowane przez Möller’a i Plesset’a. Metoda ta oparta jest o teorię pertur-

bacyjną, w której właściwy hamiltonian wyrażony jest jako suma tzw. 
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zerowego hamiltonianu (stanowiącego sumę jednoelektronowych opera-

torów Fock’a dla układu N-elektronowego) i perturbacji (zaburzeń). 

Zakłada się, że układ lekko zaburzony jest podobny do układu przed 

zmianą warunków. Układ niezaburzony opisywany jest na gruncie teorii 

HF, a na energię korelacji elektronowej składają się wyliczone wartości 

poprawki do energii. Opracowano różne warianty metod perturbacyjnych, 

przy czym najpopularniejsze to MP2 i MP4 [22, 33]. 

Inną techniką uwzględniającą korelację elektronową jest metoda 

sprzężonych klasterów (ang. Coupled Cluster – CC). Opracowana została 

przez Coester i Kümmel’a w 1958 roku. W teorii CC funkcja falowa stanu 

podstawowego Ψ przedstawiona jest jako rezultat działania operatora 

falowego e ^T  ̂ na wyznacznik Slatera Φ_0 zbudowany ze spinorbitali 

molekularnych HF. Zależność tę zapisuje się jako (10): 

 

𝛹 = 𝑒𝑇 𝛷0 (10) 

 

W wyniku działania operatora klasterowego T ̂ na funkcję Φ_0 

otrzymuje się liniową kombinację wzbudzonych wyznaczników Slatera . 

Operator klasterowy T ̂ stanowi sumę o peratorów N-krotnych wzbudzeń 

i zapisuje się go jako (11): 

 

𝑇 = 𝑇 1 + 𝑇 2 + ⋯ + 𝑇 𝑁 =  𝑇 𝑖

𝑁

𝑖=1

 (11) 

 

gdzie: T _̂1 – to operator wszystkich pojedynczych wzbudzeń , T _̂2 – 

operator 

 wszystkich podwójnych wzbudzeń itp. 

 

Stosowane są różne warianty metody sprzężonych klasterów: CCD, 

CCSD, CCSD(T), CCSDT, CCSDTQ. Zarówno metody perturbacyjne jak 

i CC nie spełniają zasady wariacyjnej, stąd wartość energii wyznaczona 

w oparciu o te metody może być niższa od wartości dokładnej energii stanu 

podstawowego. Niemniej metody te zwykle dostarczają bardzo dokładnych 

wyników [33]. 
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7. Podsumowanie 

Podsumowując informacje zawarte w niniejszym opracowaniu należy 

stwierdzić, że modelowanie molekularne stanowi atrakcyjne narzędzie 

przydatne w badaniach układów chemicznych w skali atomowej. Same 

wyniki obliczeń teoretycznych mogą wyjaśnić wiele spornych kwestii 

dotyczących badanego zjawiska. Jednak w połączeniu z szeregiem metod 

eksperymentalnych umożliwiają lepszy wgląd w naturę chemiczną i fi-

zyczną badanego układu. Coraz częściej w pracach badawczych ten efekt 

synergii znajduje zastosowanie. 

Warto na koniec zaznaczyć, że choć metody ab initio stanowią podsta-

wową grupę metod obliczeniowych, to istnieją również inne. W szcze-

gólności, w ostatnich latach na popularności znacznie zyskały metody 

obliczeniowe chemii kwantowej oparte o teorię funkcjonału gęstości (ang. 

Density Functional Theory – DFT). Opis układu z zastosowaniem tej 

metody różni się znacząco od opisu w metodach ab initio. Główna idea 

zawarta w teorii DFT polega na tym, że stan kwantowo-chemiczny układu 

jest określony w oparciu o gęstość elektronową, w prze-ciwieństwie to 

metod ab initio lub półempirycznych, gdzie rolę tę pełniła funkcja falowa. 

Teoria funkcjonału gęstości oraz inne metody, nieopisane w niniejszej pra-

cy, stanowią obszerny zakres wiedzy i wymagają osobnego opracowania. 
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Teoretyczne badania układów chemicznych 
 – metody ab initio w chemii kwantowej 
Streszczenie 
W pracy tej pokazano, że istnieje możliwość teoretycznego badania układów chemicznych. 
Opisano, co nazywamy modelowaniem molekularnym oraz jakie metody obliczeniowe mogą być 
w tym celu stosowane. Wskazano aplikacyjny charakter modelowania molekularnego poprzez 
zaprezentowanie licznych przykładów parametrów możliwych do teoretycznego wyznaczenia. 
Dużą uwagę skupiono na omówieniu podstaw matematycznych metod ab initio. 
Słowa kluczowe: modelowanie, chemia, teoria, ab initio, superkomputer 

Theoretical investigations of chemical systems  
– ab initio quantum chemistry methods 
Abstract  
This work shows that theoretical investigations of chemical systems is possible. A definition of 
molecular modelling is given together with a description of what methods can be used for this 
purpose. It is shown that a large number of parameters can be theoretically established using 
molecular modelling. A great attention is paid to mathematical foundations of the ab initio 
methods. 
Keywords: modelling, chemistry, theory, ab initio, supercomputer 
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Porównanie efektywności katalizatorów 

hybrydowych z matrycą mikro- i nanoanatazu  

w procesie fotodegradacji 4-nitrofenolu w wodzie 

1. Wstęp 

Katalizatory hybrydowe na bazie tlenków metali są obiecującymi 

katalizatorami heterogenicznymi. W obecnych czasach wielu naukowców 

skupia się nad badaniem ich efektywności i stabilności. Właściwości te 

uwarunkowane są w głównej mierze rozmiarem oraz strukturą powierzchni 

ziaren materiału tworzącego katalizator. Katalizatory takie znajdują wiele 

praktycznych zastosowań. Bardzo obiecującym katalizatorem jest ditlenek 

tytanu (TiO2) odkryty w 1791 roku w Anglii. Tlenek ten jest najtrwalszym 

związkiem tytanu stąd jego liczne zastosowania. Oprócz fotokatalizatorów 

znajduje zastosowanie w produkcji bieli tytanowej, tuszy drukarskich 

a także w ostatnich czasach do oczyszczania środowiska naturalnego. 

Charakteryzuje się dużą stabilnością chemiczną i fizyczną, jest stosunkowo 

tani, nietoksyczny oraz biokompatybilny. Występuje w postaci białego 

amfoterycznego proszku, nierozpuszczalnego w wodzie. Znany jest w postaci 

trzech odmian polimorficznych. Są to rutyl, brukit i anataz (rys.1) [1-6]. 

 
 

Rysunek 1 Odmiany polimorficzne TiO2   

                                                                
1 karina.kocot@vp.pl, Zakład Chemii Ogólnej, Wydział Chemii, Uniwersytet Opolski, 

www.uni.opole.pl  
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Najważniejszą odmianą jest rutyl. W przyrodzie występuje w postaci 

bezbarwnego ciała stałego, jednak w zależności od rodzaju i stopnia 

domieszek może przyjmować zabarwienie od czerwonobrązowego przez 

żółte po fioletowe. Stanowi składnik skał metamorficznych i magmowych. 

Odznacza się wysoką temperaturą topnienia i dużą odpornością chemiczną. 

Największe złoża znajdują się na terenach Brazylii, Szwajcarii, USA 

a także w niektórych krajach afrykańskich. Głównym kierunkiem zasto-

sowań jest przemył chemiczny, metalurgiczny i szklarski. [7-9] 

Kolejną odmianą jest brukit, którego ziarna przyjmują zabarwienie od 

ciemnobrązowego po zielonoczarne. W przyrodzie występuje bardzo rzadko. 

Jego największe złoża występują w USA, Austrii, Szwajcarii i Rosji. Brukit 

wykorzystywany jest do pozyskiwania tytanu [9,10]. 

Na szczególną uwagę zasługuje anataz. Występuje w postaci przeź-

roczystego kruchego kryształu, który podobnie jak rutyl  w zależności od 

rodzaju i ilości domieszek przyjmuje zabarwienie czarne, niebieskie bądź 

czerwone. Największe złoża anatazu występują w Austrii, Szwajcarii, 

Norwegii i Brazylii. Wykorzystywany jest w głównej mierze do pozys-

kiwania tytanu oraz w jubilerstwie i katalizie. W zależności od rozmiaru 

ziaren wyróżnia się mikroanataz (rys.2a), którego średnica ziaren mieści się 

w zakresie od 200 do 500 nm oraz nanoanataz (rys.2b) o średnicy ziaren w 

zakresie od 10 do 90 nm. Jak wynika z literatury, lepszym i bardziej 

aktywnym w utlenianiu substancji organicznych (np. 4-nitrofenolu, 2-

propanol) w środowisku wodnym jest mikroanataz.[4,11].  

a.                                     b. 

 
Rysunek 2 Mikrofotografia SEM proszku a. mikroanatazu i b. nanoanatazu [opracowanie własne] 

Spośród wymienionych trzech odmian tylko rutyl i anataz mają szeroki 

zakres zastosowań. Pomimo iż rutyl wykazuje dużą stabilność termody-

namiczną to anataz posiada lepsze właściwości fotokatalityczne i to jemu 

poświęca się więcej uwagi, gdyż może służyć jako matryca w różnych 

systemach katalitycznych [1-6].  
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Aktywność katalityczna ditlenku tytanu związana jest z absorpcją 

promieniowania od długości fali λ < 400 nm. Światło o takiej długości fali 

powoduje w cząsteczkach półprzewodnika, czyli TiO2 wybijanie elektro-

nów z pasma walencyjnego do pasma przewodnictwa. Tworzą się wówczas 

pary typu dziura-elektron, które są odpowiedzialne za aktywność takiego 

katalizatora. Ponieważ w układzie znajdują się cząsteczki wody i tlenu 

mogą one zostać przekształcone w reaktywne formy tlenu np. tlen single-

towy, jonorodniki tlenkowe, rodniki wodorotlenowe. Powstałe na powierz-

chni ditlenku tytanu elektrony łączą się z tlenem z powietrza tworząc tlen 

singletowy, a dziury elektronowe łączą się z otaczającą parą wodną tworząc 

rodniki wodorotlenowe. Powstałe formy aktywne są bardzo silnymi utle-

niaczami i mogą utleniać oraz rozkładać różnego rodzaju substancje 

organiczne [2, 12]. 

Aktywność fotokatalityczną ditlenku tytanu można poprawić jeśli 

wprowadzi się do niego barwnik, który intensywnie absorbuje światło. 

Tworzy się wówczas układ hybrydowy, w którym ziarna TiO2 pokryte są 

warstwą barwnika. W tak zmodyfikowanym układzie działają jednocześnie 

dwa współpracujące ze sobą układy: jeden w matrycy TiO2, a drugi 

w układzie chromoforowym barwnika. Dobrymi barwnikami są ftalo-

cyjaniny. Przedstawiony proces jest podobny do fotosyntezy, w której 

chlorofil absorbuje światło słoneczne żeby w rezultacie z wody i ditlenku 

węgla wytworzyć glukozę, a przy okazji powstaje tlen (rys.3) [2, 12].  

 
Rysunek 3 Zasada działania fotokatalizatora hybrydowego TiO2-LnPc2 (VB-pasmo walencyjne, 

CB-pasmo przewodnictwa, hν-światło) [Źródło: opracowanie własne] 

Fotokatalizatory hybrydowe z matrycą TiO2-anataz mogą być 

utworzone zarówno z mikro- jak i nanoanatazu. Katalizatory te szczególnie 

szeroko wykorzystywane są w procesach fotokatalizy heterogenicznej. 

W wyniku impregnowania matrycy barwnikami pochłaniającymi światło, 

zwiększa się ich wydajność fotokatalityczna oraz efektywność. Jak wynika 

z literatury dobrymi barwnikami do impregnacji TiO2 są diftalocyjaniny 
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lantanowców (LnPc2). Ich właściwości strukturalne i spektralne oraz duże 

powinowactwo do tlenu molekularnego sprawia, że ditlenek tytanu 

zaimpregnowany LnPc2 jest atrakcyjnym materiałem w różnorakich zasto-

sowaniach. Zaletą jest możliwość wykorzystania ich w „zielonych techno-

logiach” – w głównej mierze do rozwiązywania problemów związanych 

z ochroną środowiska [11].  

Nanokryształy anatazu zyskały na rynku miano nowej klasy materiałów 

potencjalnie zwiększających aktywność katalityczną. Uważa się, że 

nanokryształy ditlenku tytanu wykazują lepsze właściwości katalityczne. 

Jednak użycie zbyt małych cząstek nanoanantazu może wywołać efekt 

odwrotny i zmniejszyć fotoaktywność katalizatora. W zależności od ro-

dzaju prowadzonego procesu katalitycznego może zdarzyć się tak, że 

lepszymi okażą się kryształy o wymiarach mikro [11]. 

Fotokataliza to proces zachodzący w obecności katalizatora absorbu-

jącego światło o określonej długości fali z zakresu UV, widzialnego lub 

podczerwieni. Pod wpływem działania promieni następuje aktywacja katali-

zatora dzięki czemu możliwe jest zwiększenie szybkości i wydajności 

reakcji. Jednym z rodzajów katalizy jest kataliza heterogeniczna zachodząca 

na granicy faz z udziałem odpowiednich katalizatorów, najczęściej tlenków 

i siarczków metali przejściowych. Spośród wielu katalizatorów największą 

popularnością cieszy się ditlenek tytanu. Fotokataliza jest procesem w trakcie 

którego jednocześnie następuje adsorpcja reagentów na powierzchni 

katalizatora oraz pochłanianie fotonów, dzięki czemu zamiast aktywacji 

cieplnej, jak to ma miejsce w typowej katalizie, następuje fotoaktywacja 

katalizatora przez zaabsorbowane fotony [7, 13, 14].  

Naturalnie występującymi w przyrodzie makrocyklicznymi związkami 

są porfiryny (rys.4). Ich syntetycznymi pochodnymi są ftalocyjaniny, nie 

występujące w środowisku naturalnym (rys.5). Makrocząsteczkę ftalocy-

janiny tworzą cztery pierścienie izoindolowe połączone mostkami azome-

tinowymi. Mogą tworzyć liczne kompleksy z metalami. Pierwszą ftalocy-

janinę otrzymano w 1907 roku. Dwie dekady później otrzymano jej 

kompleks z miedzią.  

 
                  Rysunek 4 Porfina, H2P                        Rysunek 5 Ftalocyjanina, H2Pc 

           [Źródło: opracowanie własne]            [Źródło: opracowanie własne] 
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W zależności od rodzaju i ilości podstawników ftalocyjaniny tworzą 

różne struktury przestrzenne. Są to: 

 Struktura płaska (rys.6a), w której atom metalu znajduje się 

w tej samej płaszczyźnie co makropierścień ftalocyjaniny. Jest to 

struktura charakterystyczna dla dwudodatnich jonów metali bloku 

s i d.  

 Struktura wypukła-dwurdzeniowa (rys.6b), charakterystyczna 

np. dla kompleksu z talem. Dwa jony metalu Tl
+
 położone są 

w pozycji trans względem makropierścienia ftalocyjaniny. 

 Struktura wklęsła (rys.6c), w której atom metalu jest wysunięty 

poza płaszczyznę makropierśceinia. Strukturę tą tworzą duże jony 

metali, które nie mieszczą się w makropierścieniu ftalocyjaniny, 

np. Pb
2+

. 

 Struktura sandwiczowa (rys.6d), w której jon metalu 

umieszczony jest pomiędzy dwoma makropierścieniami 

ftalocyjaniny. Struktura ta jest charakterystyczna dla jonów 

lantanowców (Ln
3+

). 

 
Rysunek 6 Przykładowe struktury kompleksów ftalocyjanin a) płaska,  

b) wypukła-dwurdzeniowa c) wklęsła, d) sandwiczowa [opracowanie własne] 

W latach 30-tych ubiegłego wieku Linstead wraz z zespołem rozpoczął 

szczegółowe badania nad poznaniem właściwości fizykochemicznych 

ftalocyjanin i metaloftalocyjanin. Okazało się, że ich właściwości fizyko-

chemiczne, w szczególności cechy spektrochemiczne uwarunkowane są 

korelacją metalu i ligandu ftalocyjaniny. Ftalocyjaniny i metalofta-

locyjaniny odznaczają się dużą odpornością chemiczną i termiczną. Są 

odporne na działanie mocnych kwasów i zasad, a w powietrzu ulegają 

destrukcji dopiero powyżej 300
o
C. Jedną z wielu metod badania właści-

wości ftalocyjanin jest absorpcyjna spektroskopia elektronowa w zakresie 

UV-Vis. W widmach absorpcyjnych wyróżnia się dwa charakterystyczne 

pasma: B i Q. Ich położenie i intensywność zależą w głównej mierze od 
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rodzaju koordynowanego atomu. Pasmo B leży w zakresie od 300-350 nm, 

a pasmo Q w zakresie od 620 do 670 nm. Ftalocyjaniny znalazły zasto-

sowanie w wielu dziedzinach. Stosowane są do produkcji homoge-

nicznych/heterogenicznych katalizatorów, półprzewodników, barw-ników, 

czujników gazu oraz w diagnostyce i terapii fotodynamicznej [2, 5, 15, 16]. 

Ciekawymi kompleksami ftalocyjanin są diftalocyjaniny lantanowców 

(LnPc2). Pierwszą diftalocyjaninę otrzymano na początku lat 60-tych ubieg-

łego wieku. Otrzymany wtedy produkt posiadał nowe, ciekawe właści-

wości, inne niż dotychczas znane związki z tej grupy. Charakteryzują się 

intensywnie niebieskozielonym zabarwieniem. Bardziej złożona struktura 

sprawia, że wykazują dużą stabilność w wyniku działania promieniowania 

z zakresu widzialnego i UV-Vis. Otrzymano ftalocyjaniny ze wszystkimi 

lanatnowcami (oprócz Pm), a dodatkowe podstawniki sprawiają, że 

w dalszym ciągu stanowią atrakcyjny przedmiot badań [5, 17, 18]. 

Wraz z rozwojem różnych gałęzi przemysłu, zwiększa się problem 

zanieczyszczenia wód pitnych i gruntowych. W głównej mierze są to 

zanieczyszczenia chemiczne wywołane przez pochodne fenolu m.in. 

nitrofenole, które są szeroko wykorzystywane jako materiały wybuchowe, 

herbicydy oraz odczynniki przemysłowe. Związki te okazały się być szkodliwe 

dla organizmów żywych, gdyż odznaczają się dużą toksycznością a także 

właściwościami mutagennymi i kancerogennymi. Amerykańska Agencja 

Ochrony Środowiska wpisała je na priorytetową listę zanieczyszczeń [19, 20]. 

Jednym z wielu nitrofenoli jest 4-nitrofenol (4NF), który w swojej 

strukturze oprócz grupy hydroksylowej posiada również grupę nitrową 

w pozycji para (rys.7). 

OH

NO2  
Rysunek 7 Cząsteczka 4-nitrofenolu [opracowanie własne] 

4-nitrofenol występuje w postaci krystalicznego ciała stałego, który w kwaś-

nych roztworach wodnych jest bezbarwny, w obojętnych przyjmuje żółte 

zabarwienie, a w zasadowych intensywnie żółte. Okazało się, że w wyniku 

prowadzenia procesu fotodegradacji następuje jego stopniowa degradacja. 

Wraz z postępem procesu otrzymuje się produkty przejściowe w postaci 

hydrochinonu oraz 4-nitrokatecholu. Fenole w roztworze wodnym są 

odporne na działanie światła i ulegają fotodegradacji jedynie przy udziale 
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katalizatorów. W procesie katalitycznym prowadzonym w wodzie w obec-

ności fotokatalizatora półprzewodnikowego, np. TiO2, pod wpływem promieni 

UV następuje wzbudzenie elektronów w jego układzie molekularnym 

(matrycy). Aktywna matryca oddziałuje z cząsteczkami wody oraz rozpusz-

czonym w niej tlenem (O2), dzięki czemu na jej powierzchni mogą tworzyć 

się reaktywne formy tlenu, m.in. O2
•−

, HO
•
 czy też tlen singletowy, 

1
O2(

1
Δg). 

Stwierdzono, że w przypadku 4-nitrofenolu, w pierwszej fazie procesu 

fotochemicznego z udziałem anatazu (odmiana polimorficzna TiO2) powstaje 

4-nitrokatechol oraz hydrochinon. Pod wpływem reaktywnych form tlenu 

następuje degradacja układu aromatycznego w tych związkach, aż do ich 

całkowitej mineralizacji, czyli utworzenia CO2 i H2O. Grupa nitrowa zostaje 

utleniona przez rodniki HO
•
 do jonu NO3

−
  (rys.8) [2, 21, 22].  

 

 
 

Rysunek 8 Fotodegradacja 4-nitrofenolu [opracowanie własne] 

2. Cel pracy 

Celem niniejszej pracy było zbadanie efektywności katalizatorów 

hybrydowych z matrycą mikro- i nanoanatazu w procesie fotodegradacji 4-

nitrofenolu w wodzie.  

3. Materiały i metody  

3.1. Materiały 

W przeprowadzonych badaniach wykorzystano 100% mikroanataz 

(Tioxide Huntsman, 8m
2
/g BET) oraz 100% nano-anataz zsyntezowany 

w Zakładzie Chemii Ogólnej Uniwersytetu Opolskiego (rys. 9). 
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Rysunek 9 Dyfraktogram XRD nanocząsteczek TiO2 zsyntezowanego metodą zol-żel 

3.2. Metody 

Strukturę powierzchni użytego w badaniach ditlenku tytanu w postaci 

mikro- i nano- scharakteryzowano metodą SEM. Proces fotodegradacji 4-

nitrofenolu w wodzie badano wykorzystując spektrofotometrię UV-Vis. 

4. Analiza wyników 

Wykonanie 

Proces fotodegradacji prowadzono w szklanym termostatowanym 

reaktorze zakrytym szkiełkiem kwarcowym. Do reaktora wprowadzano 

roztwór 4-nitrofenolu (CM = 1,12 · 10
-4

 mol/dm
3
) oraz katalizator w postaci 

stałej (m=0,006 g). Reaktor umieszczano na mieszadle magnetycznym po 

lampą UV (λ=366 nm; I=1000 µW/cm
2
). Reakcję prowadzono 

w środowisku kwaśnym (pH=3,5) z dodatkiem katalizatora w postaci 

mikro- i nano-anatazu oraz w postaci zaimpregnowanej odpowiednimi 

ftalocyjaninami: ZnPc, GdPc2 i YbPc2 (Pc – makropierścień ftalocyjaniny). 

Proces prowadzono w każdym z badanych układów przez 40 minut. 

  
Rysunek10 Struktury ftalocyjanin [opracowanie własne] 

  

ZnPc 
GdPc2 

YbPc2 
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5. Wyniki 

Badając efektywność katalizatorów hybrydowych w zależności od 

matrycy, zbadano proces fotodegradacji 4-nitrofenolu w wodzie. Proces ten 

w dużej mierze uwarunkowany jest środowiskiem reakcji. W przypadku 

środowiska kwaśnego 4NF silnie absorbuje w zakresie 250-400 nm (rys. 

11a). Odpowiada to jego formie niezdysocjowanej (rys. 11b).  

 
    Rysunek 11a Widmo UV-Vis 4NF w pH<7   b Dysocjacja 4NF w wodzie 

       [opracowanie własne]                                 [opracowanie własne] 

Prowadząc proces fotodegradacji bez udziału katalizatora (4NF), po 

upływie 40 minut, zawartość 4-nitrofenolu w wodzie nie ulega znacznemu 

zmniejszeniu (rys. 12). 

 
Rysunek 12. Widmo UV-Vis 4NF w czasie procesu fotodegradacji (t=40 min) 

[opracowanie własne] 

Dopiero dodanie do układu katalizatora w postaci czystego nano-

anatazu zmniejsza zawartość 4NF (rys. 13a), zaś dodanie katalizatora 
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zaimpregnowanego diftalocyjaniną iterbu nie sprzyja degradacji pochodnej 

fenolu, choć proces zachodzi szybciej i efektywniej niż w przypadku 

roztworu bez katalizatora (rys. 13b). 

 

  

 

Rysunek 13a. Widma UV-Vis 4NF w czasie procesu fotodegradacji (t=40 min) z udziałem 

czystego nano-anatazu b. roztwór 4NF + TiO2(nano)-YbPc2 [opracowanie własne] 

Zdecydowanie lepiej prezentuje się mikroanataz. Dodanie katalizatora 

w postaci czystego mikroanatazu znacząco obniża zawartość badanej subs-

tancji w roztworze (rys. 14a). Najlepszym okazuje się katalizator zaimpre-

gnowany diftalocyjaniną iterbu z matrycą mikro, gdzie po 40 minutach 

prowadzenia procesu zawartość 4NF w roztworze jest znikoma (rys. 14b).     

 

   

Rysunek 14 a. Widma UV-Vis 4NF w czasie procesu fotodegradacji (t=40 min) z udziałem 

czystego mikroanatazu b. roztwór 4NF + TiO2(mikro)-YbPc2 [opracowanie własne] 

a 
b 

b a 
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W celu porównania efektywności katalizatorów, określono stopień 

degradacji w zależności od rodzaju zastosowanego katalizatora. Zależność 

tę obliczono na podstawie uzyskanych pomiarów absorbancji w czasie ze 

wzoru (1):  

𝜹% =
𝑨𝒌

𝑨𝟎
· 𝟏𝟎𝟎%       (1) 

gdzie: Ak – absorbancja roztworu po 40 minutach naświetlania, 

      A0 – absorbancja początkowa układu (t = 0)  

 

W wyniku postępującej degradacji można zaobserwować, że po 40 

minutach naświetlania zawiesiny 4NF stopień degradacji w przypadku 

czystego nanoanatazu wynosi 63%, a w przypadku pozostałych nieco 

mniej, około 50-60% (rys. 15). 

 

Rysunek 15 Stopień degradacji 4NF w zależności od zastosowanego katalizatora  

z matrycą nanoanatazu [opracowanie własne] 
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Nieco inaczej przedstawia się sytuacja w przypadku mikroanatazu, 

gdzie proces zachodzi zdecydowanie efektywniej, bo już po 40 minutach 

naświetlania następuje 92% degradacja 4NF przy użyciu mikroanatazu 

zaimpregnowanego YbPc2. Pozostałe katalizatory, zarówno czysty mikro-

anataz oraz TiO2-ZnPc i TiO2-GdPc2 prezentują się zdecydowanie lepiej 

w porównaniu do formy nano-, gdzie po 40 minutach następuje ok. 70% 

stopień degradacji pochodnej fenolu (rys. 16). 

 
Rysunek 16 Stopień degradacji 4NF w zależności od zastosowanego katalizatora z matrycą 

mikroanatazu [opracowanie własne] 

Kinetyka procesu degradacji 4-nitrofenolu w zależności od matrycy TiO2 

Z przeprowadzonych pomiarów wyznaczono krzywe kinetyczne, które 

wykazują charakter eksponencjalny, jednocześnie wskazując na kinetykę 

reakcji I rzędu wyrażoną wzorem (2): 

 

 𝑨 𝒕 =  𝑨𝟎  · 𝒆−𝒌𝟎𝒕       (2) 

 

gdzie: A(t) – absorbancja roztworu po czasie naświetlania t (min), A0 – 

absorbancja początkowa układu (t = 0), k0 – obserwowana stała szybkości 

fotolizy (min
-1

) 

Wyniki przedstawiono w Tab. 1. Współczynnik korelacji w każdym 

przypadku przyjmował wartości zawsze ≥ 0,98.  
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Tabela 1. Efektywne stałe szybkości k0 (min-1) procesu fotodegradacji 4-NF w wodzie 

z zastosowaniem fotokatalizatorów z matrycą nano- i mikroanatazu w pH<7  

4-nitrofenol 

pH<7 

Czysty 

roztwór 

                    nanoanataz 

+ TiO2 + TiO2-

ZnPc 

+ TiO2-

GdPc2 

+ TiO2-

YbPc2 

1,05 ·  10
-4
  

2,44 · 10
-

2
 

1,98 · 10
-2
 1,80 · 10

-2
 6,18 · 10

-3
 

                    mikroanataz 

+ TiO2 + TiO2-

ZnPc 

+ TiO2-

GdPc2 

+ TiO2-

YbPc2 

5,28 · 10
-

2
 

5,59 · 10
-2
 6,95 · 10

-2
 8,54 · 10

-2
 

Źródło: Opracowanie własne 

Dodatek katalizatora znacząco (bo o dwa rzędy szybkości) przyspiesza 

proces fotodegradacji. Jedynie w przypadku katalizatora w postaci TiO2 

(nano)-YbPc2 obserwuje się nieznaczny wzrost szybkości. Dokładniejsza 

analiza otrzymanych wyników jednoznacznie stwierdza, że proces 

fotodegradacji z udziałem katalizatorów z matrycą mikroanatazu zachodzi 

zdecydowanie (bo kilkukrotnie) szybciej niż w przypadku katalizatorów 

z nanoanatazem.  

6. Wnioski 

Okazuje się, że odpowiedni dobór matrycy katalizatora znacząco 

wpływa na efektywność oraz szybkość prowadzonego procesu fotode-

gradacji. Katalziatory na bazie mikroanatazu znacząco przyspieszają 

fotodegradację 4-nitrofenolu w wodzie w przeciwnieńswtwie do matrycy 

nonoanatazu, gdzie efektywność jest znacznie niższa, a proces zachodzi 

wolniej. Katalizatory z matrycą mikroanatazu mogą być w przyszłości 

wykorzystane w nowoczesnych systemach oczyszczania ścieków z 4-

nitrofenolu. 
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Porównanie efektywności katalizatorów hybrydowych z matrycą 

mikro- i nano-anatazu w procesie fotodegradacji 4-nitrofenolu 

w wodzie 

Streszczenie  
Zanieczyszczenia wód gruntowych i powierzchniowych są powodowane w dużej mierze przez 
pochodne fenolu, w szczególności 4-nitrofenolu (4NF). Jedną z obiecujących metod oczyszczania 
ścieków jest fotokatalityczna mineralizacja zawartych w nich fenoli, z wykorzystaniem 
półprzewodników, np. ditlenku tytanu (TiO2). Na szczególną uwagę zasługuje anataz, który 
w zależności od rozmiaru ziaren dostępny jest jako produkt mikro- i nanokrystaliczny. Fotoka-
talizatory hybrydowe otrzymuje się m.in. poprzez impregnację anatazu ftalocyjaninami. Dzięki 
temu proces fotoutleniania związków aromatycznych może zachodzić z większą szybkością.  
Celem badań było porównanie efektywności katalizatorów hybrydowych z matrycą mikro- 
i nanoanatazu w procesie fotodegradacji 4NF w wodzie. Do impregnacji wykorzystano 
ftalocyjaniny: ZnPc, GdPc2 i YbPc2 (Pc = C32H16N8 ligand ftalocyjaninowy). Stwierdzono, że 
katalizatory z matrycą mikro-anatazu zaimpregnowane ftalocyjaninami lantanowców 
(w szczególności YbPc2) znacząco przyspieszają proces fotodegradacji 4NF w przeciwieństwie 
do układów z matrycą nano-anatazu. Przewiduje się, że badane katalizatory mogą znaleźć 
zastosowanie w nowoczesnych systemach oczyszczania ścieków z pochodnych fenolu.  
Słowa kluczowe: ditlenek tytanu, ftalocyjaniny, katalizatory hybrydowe 

Comparison of the efficiency of hybrid catalysts based on the micro- 
and nano-anatase matrix in photodegradation of 4-nitrophenol  
in water 

Abstract  
Pollution of ground and surface waters are caused mostly by the phenol derivatives, in particular 4-
nitrophenol (4NP). One of the promising methods of sewage treatment is photocatalytic 
mineralization using semiconductor catalysts e.g. titanium dioxide (TiO2). Particularly noteworthy is 
anatase available in the micro- and nanocrystalline form, depending on the grain size. Hybrid 
photocatalysts can be prepared e.g. by impregnation of anatase solids with phthalocyanines. In that 
way, photooxidation of aromatic compounds may proceed with a higher reaction rate. 
The objective of this study was to compare the effectiveness of hybrid catalysts including either 
the micro- or nano-anatase matrix, in the process of 4NF photodegradation  in water. The 
following phthalocyanines were used for anatase impregnation, ZnPc, GdPc2 and YbPc2 (Pc = 
phthalocyanine ligand C32H16N8). 
It was found that catalysts prepared from micro-anatase impregnated with lanthanide 
phthalocyanines (particularly YbPc2) significantly accelerated the photodegradation of 4NF, in 
contrast to systems containing the nanoanatase matrix. It is expected that the tested catalysts can 
be used in advanced wastewater treatment systems to eliminate phenol derivatives. 
Keywords: titanium dioxide, phthalocyanines, hybrid catalyst 
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Ocena zawartości białka i wilgotności w ziarnie 

zbóż w aspekcie stosowania spektroskopii 

w bliskiej podczerwieni NIR  

jako alternatywnej techniki analitycznej 

1. Wstęp 

W ostatnich latach obserwuje się coraz większe zainteresowanie jakoś-

cią wyników analitycznych. Stale rosną wymagania w stosunku do labo-

ratoriów wykonujących analizy, które stanowią podstawę do podjęcia 

ważnych decyzji. Szczególnie istotna jest tu jakość stosowanych technik 

analitycznych, odpowiednio sprawdzonych i charakteryzowanych pod 

względem przydatności do badań [1, 2]. 

Zapewnienie jakości można rozpatrywać w sferze organizacji i zarzą-

dzania laboratorium oraz w obszarze prowadzonej działalności technicznej 

tj. w odniesieniu do konkretnych rodzajów badań, technik analitycznych 

oraz stosowanego wyposażenia [3]. Kontrola i zapewnienie jakości 

wyników jest problemem uniwersalnym i odnosi się do wszystkich typów 

działalności. System kontroli jakości laboratorium jest niezbędny  

w prawidłowym funkcjonowaniu jednostki badawczej oraz uzyskaniu 

rzetelnych wyników pomiarów chemicznych. Kontrola, ocena i zapew-

nienie jakości pomiarów analitycznych wiążą się ściśle z zastosowaniem 

się do odpowiednich zaleceń w trakcie postępowania analitycznego, do 

których należą: 

• zapewnienie spójności pomiarowej uzyskiwanych wyników; 

• szacowanie wartości niepewności otrzymanych wyników pomiarów; 

• wykorzystywanie materiałów odniesienia; 

• uczestnictwo w różnego rodzaju porównaniach międzylaborato-

ryjnych; 

• walidacja stosowanych procedur analitycznych. 
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2 radosław.kowalski@up.lublin.pl  
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W dzisiejszych czasach obowiązkiem dla wszystkich laboratoriów 

analitycznych jest przedstawienie dowodu na swoje kompetencje 

techniczne oraz wiarygodność wyniku za pośrednictwem uzyskania 

formalnych certyfikacji bądź akredytacji. Obecnie funkcjonują trzy 

systemy zapewniania jakości pracy laboratoriów analitycznych: 

• Dobra praktyka laboratoryjna (Good Practice Laboratory- GLP); 

• Akredytacja laboratorium wg EN 45001 lub ISO 17025; 

• Certyfikacja wg ISO serii 9000 [4]. 

Celem zasad dobrej praktyki laboratoryjnej jest promowanie rozwoju 

jakości oraz dostarczenie narzędzia do zapewnienia należytego podejścia 

do zarządzania laboratorium. Nie jest dopuszczalne, aby częściowo 

realizować wymogi GLP. 

Kolejnym procesem decydującym o zapewnieniu jakości pracy 

laboratoriów jest ich akredytacja. Jest to proces prowadzony przez stronę 

trzecią, służący formalnemu wykazaniu kompetencji jednostki ocenianej do 

wykonania określonych zadań w zakresie oceny zgodności. Akredytacja jest 

to uznanie przez odpowiednią jednostkę akredytującą kompetencji jednostki 

do wykonywania określonych działań. Korzyści wynikające z akredytacji 

skłaniają laboratoria do podjęcia odpowiednich procedur, aby uzyskać 

określoną certyfikację. Poprzez uzyskanie świadectwa akredytacji można 

zdobyć wzrost zaufania do deklaracji jednostki, możliwość wykazania, że 

badania zostały wykonane w sposób sumienny i są wiarygodne.  

Według normy PN-EN ISO/IEC 17025 laboratorium powinno posiadać 

procedury sterowania jakością w celu monitorowania miarodajności 

podejmowanych badań i wzorcowań. Norma ta właśnie powstała specjalnie 

na potrzeby oceny działalności technicznej laboratoriów badawczych oraz 

wzorcujących, ponadto spełnienie jej wymagań oznacza zgodność 

z zasadami PN-EN ISO/IEC 9001:2000.  

Certyfikacja ISO 9000 stanowi formalne zagwarantowanie przez 

niezależny organ (np. Polskie Centrum Badań i Certyfikacji), iż system 

zarządzania firmą ukierunkowany jest na spełnienie przez dostarczane 

usługi określonych wymagań, potrzeb i oczekiwań klienta. 

Zapewnianie odpowiednich systemów jakości istotnie wiąże się ze 

stosowaniem odpowiednio dobranych technik analitycznych, które nie 

tylko dostarczą nam wiarygodnych i rzetelnych wyników ale także 

znacznie skrócą czas oczekiwania. 
Konwencjonalne metody analityczne często są długie i może minąć 

kilka godzin zanim otrzymamy wyniki. W wielu zakładach przemysłu 
spożywczego uniemożliwia to podjęcie szybkich decyzji dotyczące kontroli 
produkcji oraz kontroli jakości produktu [5]. Dlatego laboratoria zmierzają 
do skrócenia postępowania analitycznego przy zachowaniu pewności 
wyniku. W tym względzie atrakcyjną alternatywą staje się spektroskopia 
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w zakresie podczerwieni IR i bliskiej podczerwieni NIR [6]. Metoda ta 
pozwala uzyskać szeroki zakres informacji na temat badanego materiału 
bez potrzeby jego zniszczenia. Spektroskopia w bliskiej podczerwieni jest 
techniką analityczną, która opiera się na interpretacji widm oscylacyjno-
rotacyjnych substancji w zakresie liczby falowej od 12500 do 4000 cm-1, 
mając zastosowanie w wielu branżach przemysłowych, takich jak: 
spożywcza, farmaceutyczna, drzewna, chemiczna, paszowa, tworzyw 
sztucznych itp.  

Analiza spektrofotometryczna w tym zakresie może być utrudniona  
z powodu interpretacji nakładających się na siebie wykresów widm poszcze-
gólnych składników analizowanych prób. W zakresie NIR brak jest ostrych 
pików na wykresach co może być spowodowane ok. 100-krotnie mniejszą 
czułością metody w porównaniu z zakresem średniej podczerwieni (MIR) 
[7]. Doniesienia literaturowe dowodzą, że analizę w zakresie NIR dotychczas 
wykorzystywano do badania prób, w których badane składniki były w prze-
ważającej ilości. 

Technologia pomiarów w bliskiej podczerwieni oferuje szybkie wyniki, 
zwykle poniżej jednej minuty dla wielu składników i jest dobrze przysto-
sowana do wymagań środowiska produkcyjnego o dużej wydajności. Nie-
stety technika ta jeszcze nie jest powszechnie zalecana w ramach norm czy 
regulacji urzędowych w zakresie badania jakości produktów żywnoś-
ciowych. Dlatego w ramach dobrej praktyki laboratoryjnej konieczne jest 
przeprowadzenie oceny poprawności parametrów analitycznych, które 
warunkują o możliwości stosowania tej metody jako alternatywnej do kla-
sycznych technik zalecanych w odpowiednich regulacjach normatywnych.  

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025 walidacja 
metody badawczej jest procesem zapewnienia, że jest ona dostosowana do 
zamierzonego celu. W procesie tym ustalana jest charakterystyka działania 
i przydatność metody [8]. Walidacja jest potwierdzeniem przez zbadanie 
i przedstawienie obiektywnego dowodu, że zostały spełnione wymagania 
dotyczące zamierzonego zastosowania i że dana metoda jest przydatna do 
rozwiązania określonego problemu [2]. Jednym z powodów, kiedy przepro-
wadza się walidację metody jest wprowadzenie do użytkowania nowej 
metody analitycznej jako alternatywnej do znanej metody odniesienia (refe-
rencyjnej) [4]. Pełna walidacja nie jest wymagana dla metod oficjalnych, 
norm lub metod uznawanych przez krajowe lub międzynarodowe 
organizacje, ale przed zastosowaniem ich po raz pierwszy laboratorium 
powinno je sprawdzić w uproszczony sposób, a wykonane czynności 
udokumentować [8]. 

Podczas procesu walidacji należy określić następujące cechy charak-
terystyczne metod analitycznych: dokładność, precyzję, powtarzalność, 
odtwarzalność, niepewność wyniku pomiaru, granicę wykrywalności, 
specyficzność i selektywność, liniowość, zakres pomiarowy [9]. 
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2. Cel pracy  

Celem pracy było porównanie otrzymanych wyników zawartości białka  

i wilgotności w próbkach ziarna zbóż oznaczonych referencyjnymi znor-

malizowanymi metodami klasycznymi (metoda Kiejdahla „K” i suszarka 

laboratoryjna „S”) i techniką bliskiej podczerwieni NIR z użyciem 

analizatora całego ziarna Infratec 1241. 

3. Materiały i metody  

Materiał do badań stanowiły próbki zbóż (żyto, pszenica, jęczmień) 

pochodzące z gospodarstw indywidualnych z gminy Sawin powiat 

chełmski (Tab. 1).  

Tabela 10. Zestawienie próbek zbóż  

Zboże Kod próbki 

Pszenica ozima (P) P1,P2,P3 

Żyto (Ż) Ż1, Ż2, Ż3 

Jęczmień jary (J) J1, J2, J3 

  Źródło: Opracowanie własne 

W badaniach w celach porównawczych zastosowano materiały 

odniesienia: pszenica (Wheat reference sample FOSS) i żyto (Rye reference 

sample FOSS) – Tab. 2. 
 

Tabela 2. Wartości odniesienia białka i wilgotności dla stosowanych materiałów referencyjnych  

Materiał Referencyjny 
Zawartość [%] 

Białko Wilgotność 

Pszenica (Wheat reference sample FOSS) PRM 13,20±0,30 12,80±0,30 

Żyto (Rye reference sample FOSS) ŻRM 10,00±0,30 12,90±0,30 

 

Zawartość białka i wilgotności w ziarnie zbóż oznaczono klasycznymi 

metodami referencyjnymi, zgodnie z normami: PN-EN ISO 20483:2007 

(metoda Kjeldahla) i PN-ISO 712:2002 (metoda suszenia w temp. 130°C).  

Natomiast analizy zawartości białka i wilgotności z wykorzystaniem 

techniki NIR prowadzono z użyciem analizatora zbóż Infratec 1241 

(FOSS). Pomiar polega na porównaniu widma powstającego w pod-

czerwieni z zainstalowanymi kalibracjami dla poszczególnych zbóż.  

Przed przystąpieniem do badań analitycznych przeprowadzono ocenę 

parametrów charakteryzujących poprawność analityczną dla procedur: 

oznaczania zawartości białka metodami Kjeldahl’a i NIR oraz oznaczania 

zawartości wilgotności metodami suszenia (temp. 130°C) i NIR.  

W tym celu wykonano po 10 analiz: materiałów referencyjnych: Muva-

MP-0201 Skimmed milk powder (białko), Rye reference sample FOSS 
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(białko, wilgotność), Rye reference sample FOSS (białko, wilgotność); 

próbek rzeczywistych dla matryc zboże: pszenica, żyto.  

Na podstawie wyników pomiarów analitycznych określono następujące 

parametry: wartość średnia, precyzja (odchylenie standardowe), względne 

odchylenie standardowe, powtarzalność, poprawność, dokładność oraz 

niepewność rozszerzona. 

3.1. Dokładność 

Definiowana jest jako stopień zgodności między uzyskanym wynikiem 

pomiaru a wartością rzeczywistą [4]. Dokładność może być przedstawiona 

jako procent odzysku, który oblicza się według wzoru:  

 
𝑥

𝑋
∙ 100%       (1) 

gdzie: 

x – średnia wartość uzyskana w badaniu 

X – wartość odniesienia (wartość rzeczywista) 

Odzysk powinien wynosić 95-105% w przypadku składnika głównego 

i 80-120% w przypadku składników na poziomie śladowym.  

3.2. Poprawność 

Stopień zgodności między wartością średnią otrzymaną na podstawie 

dużej serii wyników badania a wartością prawdziwą lub też przyjętą 

wartością odniesienia [9]. 

Poprawność jest liczbowo określana wartością błędu bezwzględnego (b) 

lub błędu względnego wyrażonego w % (bwzg): 

 

b = |x-X|    oraz   bwzg = 
𝑏

𝑋
∙ 100%    (2) 

gdzie:  

x – średnia wartość uzyskana w badaniu 

X – wartość odniesienia 

3.3. Precyzja 

Charakteryzuje rozrzut uzyskanych wyników oznaczeń wokół wartości 

średniej. Jest określana na podstawie wartości obliczonego odchylenia 

standardowego (SD) dla próbek na danym stałym poziomie stężeń, czyli dla 

danej serii pomiarowej [4]. 
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3.4. Powtarzalność 

Powtarzalność jest miarą precyzji wyrażoną względnym odchyleniem 

standardowym (RSD) lub współczynnikiem zmienności (CV, odchylenie 

standardowe w stosunku do wyznaczonej wartości średniej), oznaczonymi 

w warunkach powtarzalności, tzn. uzyskanymi w badaniach tego samego 

obiektu, przy użyciu tej samej metody, w tym samym laboratorium, przez 

tego samego wykonawcę, przy użyciu tego samego wyposażenia  

i w krótkim odstępie czasu [2]. 

 

RSD = 
𝑆𝐷

𝑥
       (4) 

gdzie:    

SD – odchylenie standardowe 

x – średnia wartość uzyskana w badaniu 

CV = RSD·100% 

3.5. Niepewność pomiaru 

Niepewność pomiaru jest parametrem, związanym z wynikiem pomiaru, 

charakteryzującym rozrzut wartości, które można w uzasadniony sposób 

przypisać wielkości mierzonej [ILAC – G17:2002]. Miarą rozrzutu 

wartości przypisanych wielkości mierzonej, traktowanych jako zmienna 

losowa, jest wariancja ich rozkładu lub jej dodatni pierwiastek kwadratowy, 

nazywany odchyleniem standardowym [EA – 4/2]. Niepewność jest 

podstawową właściwością każdego pomiaru. Występuje zawsze i to na 

każdym etapie każdej procedury pomiarowej. 

W celu przeprowadzenia oceny uzyskanych wyników białka i wilgot-

ności techniką NIR zastosowano kryterium wskaźnika En dla porównań 

wewnątrzlaboratoryjnych: 

 

En = 
𝑥−𝑋

1,41∙𝑈𝐿𝑎𝑏
,        (5) 

       

gdzie       

x – wartość uzyskana w badaniu 

X – wartość odniesienia 

ULab – niepewność pomiaru 

Kryterium akceptowalności: En1 

4. Wyniki i omówienie  

Tabele: 3 i 4 przedstawiają wartości parametrów charakteryzujących 

poprawność analityczną dla procedur: oznaczania zawartości białka 
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metodami Kjeldahl’a i NIR oraz oznaczania zawartości wilgotności 

metodami suszenia (temp. 130°C) i NIR, na podstawie 10 analiz: 

materiałów referencyjnych: Muva-MP-0201 Skimmed milk powder 

(białko), Rye reference sample FOSS (białko, wilgotność), Rye reference 

sample FOSS (białko, wilgotność) oraz próbek rzeczywistych dla matryc 

zboże: pszenica, żyto. 

Tabela 3. Parametry poprawności analitycznej dla procedur oznaczania zawartości białka 

w badanych materiałach referencyjnych i matrycach odpowiadających próbkom rzeczywistym  

Parametr 

 

Kjeldahl (K) NIR 

CRM 

muva-

MP-

0201 

Matryca 

żyto 

Matryca 

pszenica 

Wheat 

reference 

sample 

FOSS 

Rye 

reference 

sample 

FOSS 

Matryca 

żyto 

białko białko białko białko białko białko 

wartość odniesienia 36,61% - - 13,20% 10,00% - 

wartość średnia 37,00% 9,99% 11,15% 13,18% 10,05% 8,56% 

precyzja 

odchylenie 

standardowe (SD) 

0,270% 0,130% 0,071% 0,103% 0,053% 0,089% 

względne odchylenie 

standardowe (RSD) 
0,007 0,013 0,006 0,008 0,005 0,010 

powtarzalność 

współczynnik 

zmienności (CV) 

0,72% 1,30% 0,63% 0,78% 0,52% 1,04% 

poprawność 1,05% - - 0,15% 0,50% - 

dokładność 101,07% - - 100,15% 99,50% - 

niepewność 

rozszerzona 
5,16% 9,08% 4,26% 4,26% 5,64% 5,64% 

 
W tabeli 5 przedstawiono wyniki zawartości białka oraz wilgotności 

w próbkach pszenicy, żyta oraz jęczmienia. Natomiast tabela 6 zawiera 
wartości wskaźnika En, który przyjęto za kryterium akceptacji wyniku jako 
zadowalającego (PN-EN ISO/IEC 17025:2009). 

Na podstawie uzyskanych wyników dla materiałów odniesienia RM, 
stwierdzono że zastosowane metody pomiarowe dają porównywalne 
między sobą i zbliżone do wartości referencyjnych zawartości badanych 
składników. Wyniki uzyskane techniką NIR charakteryzowały się 
odpowiednimi wartościami parametrów analitycznych tj. powtarzalność, 
poprawność oraz dokładność a jednocześnie technika analityczna oparta na 
spektroskopii NIR pozwala na znaczne ograniczenie kosztów badań oraz 
skrócenie czasu oznaczenia w porównaniu do metod klasycznych. Wartości 
wskaźnika En dla porównań wewnątrzlaboratoryjnych w zakresie analizy 
zawartości białka i wilgotności w ziarnie pszenicy i żyta techniką NIR 

mieszczą się w założonym kryterium akceptowalności En1, tj. od 0,01 
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do 0,28, co pozwala stwierdzić, że badana w pracy metoda analityczna 
może być stosowana w ocenie jakości ziarna zbóż. 

Tabela 4. Parametry poprawności analitycznej dla procedur oznaczania zawartości wilgotności 

w badanych materiałach referencyjnych i matrycach odpowiadających próbkom rzeczywistym 

 

Tabela 5. Zestawienie wyników zawartości białka oraz wilgotności w badanych zbożach 

uzyskanych technikami klasycznymi oraz techniką w bliskiej podczerwieni  

Kod 

próbki 

Białko (% SM) Wilgotność (%) 

Kjeldahl (K) NIR Suszarka (S) NIR 

Pszenica 

P1 12,04±0,17 11,17±0,05 14,93±0,09 15,81±0,06 

P2 12,68±0,05 11,57±0,07 13,53±0,09 14,05±0,18 

P3 12,41±0,16 11,40±0,18 13,42±0,06 15,00±0,10 

PRM 13,04±0,07 13,18±0,10 12,58±0,05 12,50±0,00 

Żyto 

Ż1 10,29±0,16 8,44±0,12 13,96±0,05 14,26±0,08 

Ż2 10,76±0,16 8,46±0,17 19,05±0,13 19,52±0,04 

Ż3 11,87±0,16 9,25±0,09 15,80±0,10 16,66±0,07 

ŻRM 11,33±0,15 10,05±0,07 12,65±0,04 12,74±0,05 

Jęczmień 

J1 13,70±0,15 13,25±0,18 14,44±0,16 15,00±0,10 

J2 12,12±0,11 12,29±0,17 13,53±0,09 14,42±0,15 

J3 11,86±0,21 11,90±0,18 14,71±0,12 14,60±0,28 

 

 

 

Parametr 

 

NIR Suszarka (S) 

Wheat 

reference 

sample 

FOSS 

Rye 

reference 

sample 

FOSS 

Matryca 

żyto 

Matryca 

pszenica 

Matryca 

pszenica 

wilgotność wilgotność wilgotność wilgotność wilgotność 

wartość 

odniesienia 
12,80% 12,80% - - - 

wartość średnia 12,50% 12,74% 19,56% 15,81% 12,62% 

precyzja 

odchylenie 

standardowe (SD) 

0,000% 0,050% 0,134% 0,057% 0,040% 

względne 

odchylenie 

standardowe 

(RSD) 

0,000 0,004 0,007 0,004 0,003 

powtarzalność 

współczynnik 

zmienności (CV) 

0,00% 0,41% 0,69% 0,36% 0,34% 

poprawność 2,34% 0,47% - - - 

dokładność 102,40% 100,471% - - - 

niepewność 

rozszerzona 
5,81% 4,58% 4,58% 5,81% 1,64% 
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Tabela 6. Wskaźnik En dla porównań wewnątrzlaboratoryjnych w zakresie analizy zawartości 

białka i wilgotności w ziarnie pszenicy i żyta techniką NIR 

Parametr 
Białko Wilgotność 

pszenica żyto pszenica żyto 

Wartość uzyskana w 

badaniu x [%] 
13,18 10,05 12,50 12,80 

Wartość odniesienia X [%] 13,20 10,00 12,74 12,90 

Niepewność pomiaru ULab 

(wartość bezwzględna) 
1,20 0,57 0,73 0,59 

En 0,01 0,05 0,28 0,19 

5. Wnioski 
1. Zastosowane metody pomiarowe wykazują porównywalne między 

sobą i zbliżone do wartości referencyjnych zawartości badanych 
składników. 

2. Analizy techniką bliskiej podczerwieni wyróżniają się krótkim czasem 
oznaczenia w przeciwieństwie do metod klasycznych oraz mogą być 
stosowane w ocenie jakości ziarna zbóż. 
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Ocena zawartości białka i wilgotności w ziarnie zbóż  
w aspekcie stosowania spektroskopii w bliskiej podczerwieni NIR  
jako alternatywnej techniki analitycznej 
Streszczenie: 
Dla wszystkich laboratoriów kluczowe zagadnienia to czas i koszt analizy. Na uwagę zasługuje 
nie tylko szybkość, ale także jakość uzyskanego wyniku analitycznego. Długotrwałe oczekiwania 
na wynik, od którego często zależy kolejny etap produkcji przynosi firmom straty finansowe. 
Celem pracy było porównanie otrzymanych wyników zawartości białka i wilgotności w próbkach 
ziarna zbóż oznaczonych referencyjnymi znormalizowanymi metodami klasycznymi (metoda 
Kiejdahla „K” i suszarka laboratoryjna „S”) i techniką bliskiej podczerwieni NIR z użyciem 
analizatora całego ziarna Infratec 1241. Na podstawie uzyskanych wyników dla certyfikowanych 
materiałów odniesienia CRM, stwierdzono że zastosowane metody pomiarowe dają 
porównywalne między sobą i zbliżone do wartości referencyjnych zawartości badanych 
składników: pszenica - białko 13,20% (±0,30%), wilgotność 12,80% (±0,30%); żyto - białko 
10,00% (±0,30%), wilgotność 12,90% (±0,30%). W przeprowadzonych porównaniach uzyskano 
następujące wyniki: pszenica - białko 13,04%(±0,07%) „K”, 13,18% (±0,10%) NIR, wilgotność - 
12,58% (±0,05%) „S”, 12,50% (±0, 00%) NIR; żyto - białko 11,33%(±0,15%) „K”, 10,05% 
(±0,07%) NIR, wilgotność 12,65% (±0,04%) „S”, 12,74% (±0,05%) NIR. Wyniki uzyskane 
techniką NIR charakteryzowały się odpowiednimi wartościami parametrów analitycznych tj. 
powtarzalność, poprawność oraz dokładność a jednocześnie technika analityczna oparta na 
spektroskopii NIR pozwala na znaczne ograniczenie kosztów badań oraz skrócenie czasu 
oznaczenia w porównaniu  do metod klasycznych. 
Słowa kluczowe: analiza w bliskiej podczerwieni NIR, białko, wilgotność 

The comparison of contents of selected components in samples of 
cereal grains in terms of techniques in the near-infrared spectroscopy  
Abstract  
The cost and time of analysis are the main problems of all laboratories. It is important that not 
only the speed but also the quality of the result of the analytical. Long-term expectations for the  
result of which often depends on the next stage of production brings companies to financial 
losses. The purpose of the study was comparison of the results of protein and moisture in samples 
of grain identified reference standardized classical methods (Kjeldahl method "K" and the drying 
chamber "S") and the technique NIR analyzer using whole grain Infratec 1241. On the basic of 
results for certified reference materials CRM, it was found that the measurement methods give 
comparable to each other and close to the reference value of the content studied ingredients: 
wheat - Protein 13.20% (± 0.30%), humidity 12.80% (± 0.30%); Rye - Protein 10.00% (± 
0.30%), moisture content 12.90% (± 0.30%). In the performed comparisons were as follows: 
wheat - 13.04% protein (± 0.07%) "K", 13.18% (± 0.10%) of the NIR moisture content - 12.58% 
(± 0.05% ) "S", 12.50% (± 0 00%) of the NIR; Rye - Protein 11.33% (± 0.15%) "K", 10.05% (± 
0.07%) of the NIR moisture 12.65% (± 0.04%) "S", 12.74 % (± 0.05%) of the NIR. 
The results of the technique is NIR characterized by respective values analytical parameters such 
as the repeatability, accuracy and precision at the same time the analytical technique based on 
NIR spectroscopy allows you to significantly reduce testing costs and reduce the time designation 
compared to the classical methods 
Keywords: NIR analysis, protein, moisture 
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