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Paweł Król
1
, Grzegorz Bazior

2
 

Aplikacja technologii blockchain w optymalizacji 

energetycznej procesów przemysłowych 

1. Sterowanie procesami przemysłowymi 

Pracę urządzeń automatyki, tj. czujników, silników, nadzorują sterowniki kompak-

towe PLC. Niekiedy taki układ wyposażony jest w interfejs użytkownika. Komunikacja 

tych urządzeń odbywa się za pomocą standardowych magistral komunikacyjnych, 

które obsługują dedykowane przemysłowe protokoły komunikacyjne warstwy 

fizycznej [1]. Przykładem jest protokół CAN, który został opracowany w branży 

samochodowej przez firmę Bosh w latach 80-tych [2]. Protokół obecnie stał się 

standardem w branży motoryzacyjnej, automatyce domowej i w przemyśle. Fizycznie 

w CAN tworzona jest magistrala, do której dostęp walczą różne urządzenia. 

Opracowano liczne standardy sieciowe na bazie CAN, tj. CANopen, Devicenet [3]. 

W największych obiektach przemysłowych niezwykle ważne jest gromadzenie 

danych i ich archiwizacja. Tak powstaje system SCADA, który pełni rolę nadrzędną 

w stosunku do sterowników PLC i innych urządzeń. Tak buduje się sieć szkieletową, 

która jest siecią pozwalającą na znacznie szybsze transfery danych. Zazwyczaj sieć 

taka bazuje na ramce Ethernet i adresacji TCP/IP. Do pracy w warunkach 

przemysłowych, w których oczekiwana jest nieprzeciętna niezawodność transmisji 

i konieczny jest determinizm czasowy, powstały modyfikacje. Przykładowymi 

przemysłowymi sieciami na ramce Ethernet i adresacji TCP/IP są: EtherCAT, 

Modbus/TCP, EtherNet/IP, Profinet czy Fieldbus HSE [4]. 

W niektórych instalacjach korzystne jest rozproszenie zasobów informacji systemu 

SCADA. Rozwiązanie umożliwia archiwizowanie ważnych danych na niezależnych 

urządzeniach w sposób równorzędny. W pracy zamieszczono analizę możliwości 

zastosowania rozproszonych baz danych bazujących na łańcuchu bloków (ang. 

blockchain) w złożonych obiektach przemysłowych, jak komunalna oczyszczalnia 

ścieków. 

2. Gospodarka energetyczna w obiektach oczyszczalni ścieków 

Komunalne oczyszczalnie ścieków są ważnym obiektem każdego większego 

miasta. Standardowy proces oczyszczania składa się z etapów oczyszczania mecha-

nicznego, oczyszczania biologicznego i utylizacji osadu. Proces oczyszczania jest 

wieloetapowy, dlatego oczyszczalnie są obiektami o dużym rozproszeniu odbiorników 

energii. Dodatkowo w niektórych oczyszczalniach utylizuje się biogaz, który powstaje 

w wyniku fermentacji beztlenowej osadu ściekowego.  

Przemysł oczyszczania ścieków jest branżą o strategicznym znaczeniu dla ochrony 

środowiska, dlatego nowoczesne oczyszczalnie korzystają z zaawansowanych 
                                                                
1 pawel.krol@agh.edu.pl, Katedra Robotyki i Mechatroniki, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, 

AGH w Krakowie, www.agh.edu.pl. 
2 bazior@agh.edu.pl, Katedra Informatyki Stosowanej, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki 

i Inżynierii Biomedycznej, AGH w Krakowie, www.agh.edu.pl. 
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rozwiązań automatyki przemysłowej. System sterowania oczyszczalni jest bardzo 

złożony, wyróżniamy w nim trzy warstwy sterowania. Pierwsza warstwa obejmuje 

automatykę i sterowanie poszczególnych urządzeń, tj. pomp, pieców, mieszadeł, 

dmuchaw. Druga warstwa obejmuje zespoły urządzeń, które tworzą pewien zamknięty 

układ i odpowiedzialne są za procesy oczyszczania mechanicznego, oczyszczania 

biologicznego i część utylizacji osadu. Trzecia warstwa obejmuje sieć wizualizacji, 

sterowania i archiwizacji danych działania całej oczyszczalni, które odbywa się 

w centralnej dyspozytorni [5]. 

Przykładem oczyszczalni biologicznej jest krakowska oczyszczalnia ścieków 

w Krakowie-Płaszowie, jeden z większych obiektów tego typu w Polsce (rys. 1). 

Obiekt składa się z instalacji oczyszczania mechanicznego (krat i czterech osadników 

pierwotnych) oraz instalacji oczyszczania osadu czynnego (pięciu reaktorów 

sprzężonych z podwójnymi osadnikami wtórnymi). Nad całością czuwa platforma 

SCADA Wonderware zbudowana fizycznie na bazie Ethernetu [5]. 
 

 

Rys. 1. Widok oczyszczalni ścieków w Krakowie-Płaszowie [5]. 

W płaszowskiej oczyszczalni zainstalowane są kogeneratory zasilane osadowym 

biogazem, które pokrywają około 40% zapotrzebowania oczyszczalni na energię 

elektryczną i w 100% zapotrzebowanie na ciepło [6]. Obecność instalacji odnawial-

nych źródeł energii OZE na terenie oczyszczalni pozwala uniezależnić obiekt od 

dostaw elektryczności. Wiele elektrowni oferuje tańszy prąd w nocy, dlatego w nocy 

opłaca się bardziej korzystać z zewnętrznej energii, natomiast w ciągu dnia korzystać 

z energii powstałej z biogazu. 

3. Rozliczenie elektryczności dla klientów przemysłowych 

Sieć dystrybucyjna łączy wytwórców elektryczności z jej odbiorcami. Właścicielem 

i gospodarzem sieci najwyższych napięć w Polsce jest firma Polskie Sieci 

Elektroenergetyczne PSE S.A. Do zarządzania pozostałymi sieciami niższych napięć 

oddelegowani są operatorzy sieci dystrybucyjnych (OSD). Firmy te przejmują 

odpowiedzialność za utrzymanie infrastruktury i rozliczenie producentów i konsu-
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mentów elektryczności. Klienci przemysłowi, tacy jak oczyszczalnie ścieków, są 

znaczącymi odbiorcami elektryczności. 

Autorzy proponują usprawnienie wymiany elektryczności przemysłowych 

odbiorców z OSD za pomogą algorytmów bazujących na łańcuchu bloków. Baza 

zbudowana na bazie inteligentnych kontraktów ma liczne możliwe obszary 

zastosowania w dystrybucji elektryczności – rozliczenie konsumentów, rozliczenie 

prosumentów czy gwarancje uprawnienia do emisji i certyfikaty energii odnawialnej. 

Taka baza może również stanowić podstawę do rejestracji procesów pomiarowych. 

W pracy Hwanga i in. [7] wykonano model rozliczenia prosumentów za pomocą 

bazy rozproszonej – platformy obrotu elektrycznością do obsługi lokalnego rynku 

energii bez potrzeby pośrednika. W opracowaniu Hasse [8] opisano potencjalne 

korzyści wynikające z wykorzystania technologii rejestrów rozproszonych w komer-

cyjnej energetyce. W pracy Mengelkampa i in. [9] sugerują kompleksową koncepcję  

– projekt i symulację lokalnego rynku energii pomiędzy 100 gospodarstwami domo-

wymi. Zadanie zasymulowano na podstawie danych pomiarowych implementując 

odpowiednie inteligentne kontrakty w Ethereum. W książce [10] przedstawiono 

zdecentralizowany algorytm rozliczenia dystrybucji elektryczności, który bazuje na 

rozproszonych inteligentnych kontraktach, które zbudowane są w oparciu o istniejąca 

kryptowalutę Ethereum. W pracy [11] autor (Pichler) wyraźnie podkreśla szeroki 

zakres możliwych zastosowań takich baz. W pracy wymieniono również listę 

komercyjnych rozwiązań baz rozproszonych, których celem jest usprawnienie 

dynamicznej wymiany elektryczności.  

4. Bazy danych oparte na łańcuchu bloków 

4.1. Informacje ogólne 

Pojawienie się pierwszej kryptowaluty bitcoin [12] zapoczątkowało dynamiczny 

rozwój rozproszonych rejestrów transakcji wzajemnej wymiany wirtualnych jednostek 

wartości (tokentów) pomiędzy uczestnikami sieci (węzłami). W każdym węźle 

transakcje są umieszczane w bloku zawierającym klucze nowopowstałego i poprzed-

niego bloku (rys. 2). W ten sposób tworzy się ciąg bloków zależnych od siebie (ang. 

blockchain). Nowy blok jest szyfrowany i rozgłaszany w sieci. Kolejnym przełomem 

było pojawienie się kryptowaluty ethereum, która wprowadza inteligentne kontrakty 

(ang. smart kontrakty). Zakodowane są w nich dodatkowe warunki sprawdzane przed 

wykonaniem transakcji. W ten sposób Ethereum jest platformą do tworzenia 

niezależnych sieci rozproszonych, których zastosowanie jest zdefiniowane przez 

twórcę. Poprzez Ethereum można wygenerować tokeny o dostępie prywatnym [13]. 

Zarówno bitcoin, jak i ethereum są bazami otwartymi. Weryfikacja transakcji 

polega na zastosowaniu konsensusu, który opiera się na rozwiązaniu pewnego zadania. 

Jeśli odgadnięty klucz jest poprawny, tak odkryty blok jest dodawany do łańcucha 

bloków (ang. blockchain). Komputer, który zgadnie poprawnie rozwiązanie jest 

wynagrodzony tokenami. Metoda ta wymaga znacznych mocy obliczeniowych węzłów 

rozwiązujących zadanie (ang. minerów).  
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Rys. 2. Porównanie standardowej sieci urządzeń z aplikacją blockchain [14]. 

Innym rozwiązaniem jest utworzenie bazy zamkniętej, która obsługuje rejestr wśród 

zidentyfikowanych i często sprawdzanych uczestników działających w ramach modelu 

zarządzania, który daje pewien stopień zaufania. O przyjęciu bloku do bazy decyduje 

algorytm, w którym prawa mają z góry zdefiniowane węzły uprzywilejowane, 

a konsensus opiera się na uprzywilejowaniu wybranych węzłów [15]. 

4.2. Zastosowanie Hyperledger w sieciach rozproszonych 

Środowisko Hyperledger jest otwarto-źródłowym zestawem narzędzi, nad którym 

pracuje obecnie Linux Foundation. Jest to projekt-parasol, na który składają się inne 

narzędzia umożliwiające przygotowanie bazy rozproszonej za pomocą różnych 

języków programowania. Kluczowe rozwiązania-gałęzie projektu to Fabric 

i Composer. Hyperledger Composer to zestaw narzędzi stworzony w celu szybkiego 

tworzenia i uruchamiania aplikacji na bazie bloków. Oprogramowanie Fabric tworzy 

sieć rozproszoną, Composer wspomaga przygotowanie aplikacji [14]. Pod płaszczem 

projektu znajdują się też inne projekty, takie jak Hyperledger-Burrow, Hyperledger-

Grid, Hyperledger-Indy, Hyperledger-Sawtooth i Hyperledger-Iroha, każdy z tych 

projektów ma otwarty kod źródłowy i umożliwia tworzenie własnej sieci wykorzys-

tującej Blockchain.  

Hyperledger Fabric to otwarty projekt rozwojowy, którego rozwój zapoczątkowała 

korporacja IBM. Otwarty kod źródłowy umożliwia zaprojektowanie zamkniętej bazy 

rozproszonej opartej na dedykowanym łańcuchu bloków. W takiej bazie niezliczona 

ilość użytkowników i węzłów (ang. peer) może podłączyć się do sieci. W celu 

identyfikacji wykorzystywane są klucze prywatne i publiczne użytkowników i węzłów. 

Ponadto każdy użytkownik może mieć inne uprawnienia, takie jak m.in. możliwość 

transferu tokenów do innych użytkowników. Jest też możliwe zaimplementowanie 

wykonania inteligentnych kontraktów i przygotowanie konfigurowalnego konsensusu 

wraz z uprawnieniami członkowskimi.  

Blok rejestru Fabric składa się z trzech segmentów: nagłówka, danych i metadanych 

(rys. 3). Zarówno nagłówek, jak i metadane są mniejszymi strukturami w porównaniu do 

pola danych. Nagłówek każdego bloku składa się z trzech elementów, którymi są: 

unikalny numer bloku, hash nagłówka poprzedniego bloku, hash segmentu danych 

bieżącego bloku (DataHash). Numer bloku każdego bloku jest unikalny i jest 

przydzielany sekwencyjnie począwszy od zera. Pierwszy blok w łańcuchu (ang. genesis 
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block) otrzymuje numer bloku równy zero. Sekcja metadane zawiera informacje 

o czasie, w którym został napisany blok, certyfikat, klucz publiczny i podpis autora 

bloku. Główną część bloku stanowią transakcje, które zostają zamieszczane kolejno 

w bloku [16]. Algorytm konsensusu, zaimplementowany w projekcie Fabric, jest 

rozwiązaniem wzorowanym na Apache Kafka. W pierwszej kolejności wysyłana jest 

propozycja transakcji, będąca żądaniem dla uczestników wymiany. Ta wiadomość jest 

analizowana przez sieć i po pozytywnym rozpatrzeniu dodawana jest do bloku. 

Następnie węzły rozgłaszają wiadomość dołączenia bloku w sieci [17]. 

 

Rys. 3. Struktura bloku w Hyperledger Fabric v1.0 [16] 

Wdrożenie proponowane w projekcie Hyperledger przygotowano do zastosowania 

w komercyjnych sieciach rozproszonych o niepublicznym dostępie do danych. 

Publikacja M. Selimi [18] omawia zastosowania Hyperledger Fabric do obsługi 

bezprzewodowej sieci rozproszonej. Praca obejmuje implementację sieci rozproszonej 

QMPSU powstałej na bazie implementacji otwartego projektu qMp. Działa on na bazie 

https://hyperledger-fabric.readthedocs.io/en/latest/
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OpenWrt Linux powstałego w celu ułatwienia wdrażania komunikacyjnych sieci 

rozproszonych. Przygotowano sieć rozproszoną zawierającą wiele urządzeń Raspberry 

Pi 3, z których każda uruchamia komponent Hyperledger Fabric(HLF) w sieci 

QMPSU. 

Dostępne są opracowania prezentujące zastosowania w energetyce rozproszonych 

baz danych opartych na projekcie Hyperledger. W publikacji [19] Zhang rozważa 

zastosowanie rozproszonego systemu IOE (ang. internet of energy) do handlu 

elektrycznością z wykorzystaniem implementacji środowiska Hyperledger. Docelowo 

obsługiwana sieć energetyczna obsługuje również baterie, których zadaniem jest 

stabilizowanie systemu. Lombardi [20] omawia aplikację bazy rozproszonej dla 

inteligentnych sieci wspomaganych IoT. Zaprezentowano architekturę infrastruktury 

opartą na inteligentnych kontraktach, która oferuje funkcjonalności zarządzania 

polityką handlu energią, przeprowadzania aukcji energii w sieci. Autorzy dodają, że 

rozwiązanie jest korzystne w szczególności w rozliczeniu instalacji prosumenckich. 

5. Model sieci Hyperledger w oczyszczalni ścieków 

Oczyszczalnię ścieków tworzą obiekty pomp, dmuchaw i innych urządzeń 

elektrycznych spiętych złożonym, wielopoziomowym układem sterowania. Każda jest 

niezależnym obiektem automatyki, jednak wszystkie oddziały scala system bazujący 

fizycznie na sieci Ethernet. Zużycie elektryczności bilansuje się, bo w każdej chwili 

całość zużytej elektryczności pokrywa się z produkcją w obiekcie lub z energią 

pobieraną z sieci dystrybucyjnej. Pomiar zużycia i produkcji elektryczności wykonuje 

się licznikami, dane archiwizuje się w centralnej serwerowni. 

Autorzy proponują implementację bazy zamkniętych, niepublicznych rejestrów 

rozproszonych. Hyperledger Fabric jest dedykowanym rozwiązaniem takich aplikacji. 

Baza ułatwi nadzór nad produkcją i zużyciem elektryczności w obiekcie. Proponowany 

algorytm w oczyszczalni dostosowuje moc kogeneratorów biogazowych w zależności 

od zapotrzebowania dmuchaw i ceny elektryczności pobieranej zewnętrznie. Rozwią-

zanie pozwala dopasować produkcję i zużycie elektryczności tak, aby zoptymalizować 

koszty zużycia energii elektrycznej z zewnętrz – ułatwić podejmowanie decyzji, kiedy 

zwiększyć produkcję z biogazu kosztem zmniejszenia zużycia elektryczności 

z zewnątrz. Implementacja dodatkowych warunków w inteligentnym kontrakcie 

umożliwia wdrożenie sterowania odbiornikami w taki sposób, aby zachować priorytet 

zielonej energii. 

Poniżej przedstawiono propozycję takiej instalacji. Składa się on z kluczowych 

odbiorników zawierających podłączone, za pomocą lokalnej sieci bazującej na 

Ethernet, do komputerów węzłowych implementujących bazę Hyperledger Fabric. 

Węzłami są płytki prototypowe Raspberry Pi. 
 



 

 

Aplikacja technologii blockchain w optymalizacji energetycznej procesów przemysłowych 

 

13 

 
Rys. 4. Schemat blockchain w oczyszczalni ścieków 

Rozwiązanie zakłada zainstalowanie w systemie automatyki oczyszczalni węzłów 

działających na miniaturowych komputerach z systemem Linux (jak Raspberry Pi). 

Zadaniem węzłów jest bezpośrednia komunikacja z miernikami elektryczności 

zainstalowanymi w odbiornikach oraz synchronizacja z innymi węzłami w sieci 

rozproszonej wykorzystując infrastrukturę sieciową Ethernet. Węzły te mogą być 

rozmieszczone w budynkach oczyszczalni lub poza terenem obiektu. Na rys. 4 

pokazano obiekty oczyszczalni (pompownie I i II, stacja dmuchaw, reaktory) oraz 

źródła elektryczności (własne źródło kogeneracji, źródła OZE). Co więcej, węzłami 

sieci rozproszonej mogą zostać również zewnętrzne instytucje, tj. firmy zewnętrzne, 

nadzorczy i regulatorzy [9].  

Decentralizacja rejestru bloków z pomocą blockchain ma pewne zalety nad 

centralną archiwizacją danych. System umożliwia uelastycznienie zużycia elektrycz-

ności w głównych obiektach oczyszczalni. Przykładowo w przypadku zwiększonego 

dostępności elektryczności OZE system może automatycznie zdecydować 

o zmniejszeniu wykorzystania elektryczności sieciowej. Dzięki temu istnieje możliwość 

optymalizacji zużycia energii oraz zmniejszenia kosztów wynikających z zakupu 

energii elektrycznej. Automatycznie synchronizujące się węzły z pełnym rejestrem 

mogą być zainstalowane w kilku centralach firmy i u dostawców elektryczności 

(zewnętrznych lub zakładowych obiektach kogeneracji biogazu). Dzięki temu firmy 

zewnętrzne niezależnie posiadają dostęp do tych danych. 

W Hyperledger Fabric powyższe rozwiązanie można zaimplementować w domenie 

BILANS_ENERGETYCZNY. Każdy 1kWh elektryczności odpowiada 1 jednostce  

– tokenowi. Każdy odbiorca lub producent elektryczności jest traktowany jako 

oddzielny użytkownik, który ma uprawnienia do przyjmowania tokenów oraz ich 

przesyłania do innych użytkowników. Jako przykładowe tokeny dla każdego procesu 

zastosowano by m.in.: PROD_KWH, USED_KWH, TRANSFER_KWH. Jako że nie 



 

 

Paweł Król, Grzegorz Bazior 

 

14 

można posiadać ujemnego bilansu tokenów, każdy z użytkowników (czyli aspektów 

pracy oczyszczalni) otrzymywałby regularnie określone ilości tokenów różnych 

typów. Podczas zużywania lub produkowania energii odsyłałby na bieżąco tokeny 

danego typu (np. USED_KWH, PROD_KWH) odpowiadające zużytej lub wyprodu-

kowanej energii. Ponadto ilość energii, która została przesłana do innych użytkowni-

ków również byłaby zliczana. Dzięki temu w sposób rozproszony byłby trzymany cały 

przepływ energii z dokładną datą, nadawcą i odbiorcą każdego z tokenów. 

6. Podsumowanie 

Komunalne oczyszczalnie ścieków są strategicznie ważne w kwestiach ochrony 

środowiska. Są one obiektami o złożonym systemie sterowania, na co składa się 

sterowanie poszczególnymi obiektami i kontrola całości poprzez system SCADA. 

Energetycznie są one uzależnione od dostaw z zewnątrz, chociaż produkcja biogazu 

z osadów ściekowych pozwala pokryć część zużycia elektryczności. W związku z tym 

produkcja podlega certyfikacji i regulacji emisji CO2. Instalacje oczyszczalni ścieków 

są obiektami o wielopoziomowym charakterze sterowania, które opiera się na 

złożonych systemach automatyki przemysłowej. Czujniki i elementy wykonawcze są 

elementami najniższego poziomu, całość obiektu integruje system SCADA. W takim 

przypadku wszystkie dane eksploatacyjne mogą być rejestrowane w centralnych 

serwerach. Jednak niekiedy powstaje konieczność współdzielenia danych, szczególnie 

rejestrów transakcji, jakie zrealizowano w trakcie eksploatacji. 

Hyperledger wykorzystuje rozwiązania zamkniętej bazy danych, co ma większe 

możliwości zastosowania w handlu elektrycznością, porównując do otwartych 

kryptowalut, jak Bitcoin. W pracy zaprezentowano zastosowanie rozproszonej bazy 

danych opartej na łańcuchu bloków w obiektach komunalnych oczyszczalni ścieków. 

Zaproponowana metoda bazuje na rozproszonym rejestrowaniu transferu elektrycz-

ności. Rozwiązanie takie daje możliwość współdzielenia danych eksploatacyjnych 

powstałych w wyniku produkcji elektryczności z odpowiednimi urzędami 

zewnętrznymi. 
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Aplikacja technologii blockchain w optymalizacji energetycznej procesów 

przemysłowych 

Streszczenie 
Komunikacja w większych sieciach przemysłowych odbywa się za pomocą protokołów przemysłowych 
lub sieci Ethernet. W niektórych takich instalacjach korzystne jest rozproszenie zasobów informacji. 
W opracowaniu zaprezentowano podstawy technologii rozproszonych baz danych działających na bazie 
łańcucha bloków. Omówiono zastosowania takich baz w optymalizacji procesów przemysłowych. 
W dalszej kolejności zaprezentowano przykład rozliczenia przesyłu elektryczności pomiędzy urządzeniami 
odbiorczymi w warunkach przemysłowych. W celu realizacji zadania wykorzystano dostępne algorytmy 
konsensusu. Autor przedstawia aplikacyjność bazy rozproszonej na przykładzie złożonych instalacji 
komunalnych oczyszczalni ścieków. 
Słowa kluczowe: rozproszona baza danych, łańcuch bloków, sieci przemysłowe, optymalizacja 
energetyczna, oczyszczalnie ścieków 

Application of blockchain technology in optimization of electricity consumption 

Abstract 
Communication in larger industrial networks takes place through industrial protocols or Ethernet networks. 
In some such installations, it is beneficial to distribute information resource. The paper presents the basics 
of distributed database technology based on a blockchain. The usage of such bases in optimization of 
industrial processes was discussed. Next, an example of implementation of settling the transmission of 
electricity between receiving equipment in industry is presented. Affordable consensus algorithms are 
utilized in order to perform the task. Author elaborate applicability of the distributed database in the 
complex facilities of wastewater treatment plant. 
Keywords: distributed database, blockchain, industrial networks, energy optimization, wastewater 
treatment plants 
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Nanomateriały w przemyśle spożywczym  

– szansa czy zagrożenie? 

1. Wstęp 

Nanotechnologia to nowatorska technologia, wykorzystująca metody i techniki 

prowadzące do otrzymania materiałów, elementów oraz urządzeń, w których 

przynajmniej jeden z kontrolowanych wymiarów jest w skali nano, czyli w zakresie  

1-100 nm [1, 2]. Zastosowanie nanotechnologii w produkcji żywności jest 

przedsięwzięciem dość nowym w porównaniu z jej wykorzystaniem w innych 

branżach, np. medycynie, farmaceutyce czy elektronice, znajdującym się wciąż na 

etapie prac badawczo-rozwojowych. 

Wytwarzanie żywności jest złożonym procesem, który rządzi się zasadami biologii, 

chemii i biochemii, dlatego też odkrycia w obszarze nanotechnologii wpływają 

w różny sposób na przemysł spożywczy [3]. Nanotechnologia otwiera nowe perspek-

tywy produkowania żywności o zaprojektowanych właściwościach biologicznych, 

chemicznych i fizycznych, kontrolowanych przez nanomateriały. Nanotechnologia 

w produkcji żywności jest bardzo szerokim pojęciem, obejmującym różnorodne 

zastosowania nanocząstek na etapach uprawy, produkcji, przetwórstwa czy pakowania 

żywności, jak również wytwarzanie nowych materiałów funkcjonalnych, obróbkę 

żywności i kontrolę jej przechowywania. 

Zaletą stosowania nanocząstek w przemyśle spożywczym jest uzyskanie większej 

powierzchni zewnętrznej, a tym samym zwiększenie absorpcji wody, poprawa 

uwalniania substancji aromatycznych, zwiększenie biodostępności i przyspieszenie 

procesów katalitycznych. Jednocześnie, większa homogenność cząsteczek zapewnia 

lepszą jakość produktów i ich cech funkcjonalnych. 

Celem pracy jest charakterystyka wybranych aspektów zastosowania nanotechnologii 

w przemyśle spożywczym oraz zdefiniowanie ryzyk potencjalnego negatywnego 

wpływu nanomateriałów na zdrowie człowieka i środowisko. 

2. Wytwarzanie nanomateriałów  

Głównym celem stosowania technologii w wymiarach nano w przemyśle 

spożywczym jest dążenie do poprawy tekstury produktów oraz wprowadzanie 

składników funkcjonalnych [1, 4]. W procesie wytwarzania nanomateriałów 

wykorzystuje się dwie techniki: metodę top-down lub bottom-up. Metoda top-down 

polega na redukcji wymiarów cząstek. W metodzie bottom-up uwzględnia się budowę 

nowych struktur opartych na istniejących nanocząstkach. W zależności od tego, jakie 

właściwości ma mieć końcowy produkt, budulcem nanostruktur w tej metodzie mogą 

być atomy, molekuły bądź nanocząstki. Otrzymanie materiału o pożądanych 
                                                                
1 Patrycja Trzęsowska, patrycjatrzesowska@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe NEXUS, Wydział 

Towaroznawstwa, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. 
2 Julia Plich, juliaplich22@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe NEXUS, Wydział Towaroznawstwa, 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. 
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właściwościach możliwe jest poprzez zmianę wielkości budulca, kontrolowanie cech 

jego powierzchni i wnętrza, a także poprzez narzucanie konkretnych warunków 

łączenia się cząstek w nanomateriał [5]. Procesy typu bottom-up syntezy nanostruktur 

dzieli się na dwie grupy: syntezy chemicznej w fazie gazowej, ciekłej lub stałej oraz 

ściśle kontrolowanego osadzania i wzrostu materiałów. Synteza polega na zapewnieniu 

ciągłego kontaktu stałych reagentów, poprzez ich mieszanie lub kruszenie przy 

równoczesnym podgrzewaniu układu, co ma na celu ułatwienie dyfuzji atomów. 

Generalnie, otrzymanie nanomateriałów za pomocą syntezy w ciele stałym jest trudne, 

natomiast dyfuzja w fazie gazowej i ciekłej jest o wiele szybsza niż w ciele stałym. 

Aby spowolnić szybkość rozrostu ziaren (co umożliwia otrzymanie nanomateriałów), 

procesy syntezy w tych fazach przeprowadza się w niższych temperaturach [2,6]. 

3. Kierunki zastosowań nanomateriałów w przemyśle spożywczym 

W przemyśle spożywczym wyróżnia się dwa główne kierunki rozwoju 

nanotechnologii: wytwarzanie nowych produktów oraz wytwarzanie produktów 

bezpiecznych pod względem zdrowotnym, poprzez poszukiwanie nowych technik 

kontroli jakości czy nowych opakowań, które zapewniają odpowiednią ochronę 

żywności [2,6]. Zastosowania nanotechnologii odnoszą się do wszystkich dziedzin 

nauki o żywności, w tym do rolnictwa, przetwórstwa żywności, opakowań, 

bezpieczeństwa, odżywiania i nutraceutyków (rys. 1). 

 
Rysunek 1. Kierunki zastosowań nanotechnologii w przemyśle spożywczym  

[opracowanie własne na podstawie [2] 

3.1. Zastosowanie nanocząstek w rolnictwie 

Zarządzanie bezpieczeństwem żywności na świecie, złagodzenie skutków zmian 

klimatu i reagowanie na rosnące obawy dotyczące zarządzania zasobami naturalnymi 

to trzy główne wyzwania dla światowego rolnictwa XXI wieku [1]. Rolnictwo jest 

jednym z największych sektorów łączących środowisko i ludzi. Ekologiczne środki 

produkcji rolnej wpływają w dużym stopniu na wydajność upraw, żywności oraz 



 

 

Patrycja Trzęsowska, Julia Plich  

 

18 

bezpieczeństwo żywieniowe [2]. Nanotechnologia zastosowana w sektorze rolnictwa 

używa przyjaznych dla środowiska nanomateriałów, bez szkodliwego wpływu na 

ludzkie zdrowie. Zastosowanie nanomateriałów w rolnictwie ma na celu zmniejszenie 

kosztownych nakładów na ochronę roślin, minimalizację strat składników odżywczych 

i zwiększenie wydajności upraw poprzez precyzyjne zarządzanie składnikami 

odżywczymi [7]. Ważnym aspektem jest również minimalizacja emisji gazów 

cieplarnianych do atmosfery. Nanotechnologia umożliwiła wprowadzenie do upraw 

nowych, potencjalnie skutecznych pestycydów, regulatorów wzrostu roślin i chemicz-

nych nawozów. Nanomateriały mogą być również narzędziem do manipulacji w terapii 

genowej, przez co niewykluczony jest wzrost liczby modyfikowanych roślin. 

Nanotechologia umożliwia wprowadzenie do sektora rolniczego nanomateriałów, 

takich jak: nanokondensatory, nanorurki węglowe i nanokapsułki. 

Nanokondensatory nazywane są ,,inteligentnymi czujnikami” i są potężnymi 

narzędziami, służącymi do wykrywania i tłumienia patogenów roślin. Substancje 

chemiczne, wirusy i bakterie w śladowych ilościach, które występują w sektorze 

rolniczym można wykryć za pomocą tych zintegrowanych urządzeń, które posiadają 

nanoczujniki, wykorzystujące próbki biologiczne [4]. W nanoczujnikach stosuje się 

system GPS (Global Positioning System), który jest odpowiedzialny za monitorowanie 

zdrowotnych warunków gleby, jak również wzrost upraw. Tym samym jego 

zastosowanie przyczynia się do zwiększenia produktywności upraw. 

Nanorurki węglowe posiadają właściwości rozpoznawania i są stosowane jako 

narzędzie do określania procesów biochemicznych i kształtowania żywych komórek. 

Zostały zastosowane w glebie do wysiewu nasion pomidorów – zaobserwowano 

zwiększony wzrost roślin, na skutek zwiększenia poboru wody z powodu penetracji 

nanorurek węglowych w nasionach. Wynika z tego, że nanorurki węglowe mogą być 

stosowane jako podłoże do podawania pożądanych cząsteczek do nasion w czasie 

kiełkowania. Zapewniają nasionom ochronę przed rozprzestrzenianiem się chorób [8]. 

Nanokapsułki to środki zawierające stymulatory wzrostu lub inne biologiczne 

środki, pozwalające na stopniowe uwalnianie substancji czynnych. Wykorzystywane 

są również do dostarczania do systemu korzeniowego chwastu jednej z odmian 

pestycydów-herbicydów [9]. Mogą odgrywać bardzo ważną rolę w usuwaniu 

chwastów z upraw w sposób przyjazny dla środowiska, nie pozostawiając żadnych 

szkodliwych substancji w glebie i środowisku.  

3.2. Zastosowanie nanomateriałów w technologii żywności  

Osiągnięcia nanotechnologii i jej zastosowanie w technologii żywności jest na 

etapie badań rozwojowo-badawczych. W badaniach wykorzystywane są materiały 

w skali nano, m.in. nanoemulsje, nanokapsułki i nanorurki. W aspekcie kontroli 

i monitorowania jakości żywności posłużyć się można wieloma rodzajami nanobie-

sensorów, które mają na celu identyfikację (w krótkim czasie) zanieczyszczeń 

w żywności, np. pestycydów, patogenów czy nawet metali ciężkich (rys. 2). 

Nanoemulsje znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle spożywczym. Otrzymywane 

są w procesie homogenizacji wysokociśnieniowej, mikrofludyzacji oraz przy 

wykorzystaniu ultradźwięków (metody te zaliczane są do metod mechanicznych) [5,10]. 

Nanoemulsje posiadają lepsze właściwości reologiczne ze względu na niewielki rozmiar 
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kropel, w których stopień rozdrobnienia fazy wewnętrznej przyjmuje wartości mniejsze 

niż 100-500 nm [11]. Rozpuszczalność nanoemulsji jest większa, co pozwala na 

łatwiejsze trawienie przez enzymy i wchłanianie składników nanoemulsji. Nanoemulsje 

mają swoje zastosowanie w produktach takich jak majonezy oraz śmietany o obniżonej 

zawartości tłuszczu, jak również w lodach i czekoladzie o obniżonej kaloryczności [12]. 

Kolejnym zastosowaniem nanotechnologii w sektorze spożywczym jest nanokap-

sułkowanie składników żywości, np. w olejach spożywczych, które zawierają 

nutraceutyki w nanokapsułkach [13]. Ta metoda niesie za sobą kilka zalet: stanowi 

ochronę przed utlenianiem, poprawia stabilność, zapewnia barierę ochronną oraz 

maskuje zapach i smak. Nanokapsułki posiadają zdolność przenoszenia przez jelita 

składników, które w tym przypadku stanowią suplement diety oraz zapewniają większą 

biodostępność. W produktach spożywczych stosowane są w celu dostarczenia 

bioaktywnych związków m.in. witamin czy minerałów. Bioaktywne substancje 

korzystnie wpływają na procesy fizjologiczne i zmniejszają ryzyko niektórych chorób, 

np. nowotworowych. Poprzez zmniejszenie rozmiaru cząstek związków bioaktywnych 

nanotechnologia może przyczynić się do poprawy takich właściwości, jak 

rozpuszczalność, czas przebywania w przewodzie pokarmowym oraz wydajność 

wchłaniania przez komórki [14, 15].  

W ostatnim czasie w przemyśle spożywczym pojawiły się nanorurki uzyskane 

przez częściową hydrolizę białka α-laktoalbuminy w obecności jonów Ca 
2+

. Posiadają 

wysoki współczynnik kształtu (dużą powierzchnię) oraz sztywności, co wiąże się ze 

zmniejszonym ich zapotrzebowaniem przez organizm. W budowie nanorurek z białka 

α-laktoalbuminy występują otwory o średnicy 8 nm, które pozwalają na wiązanie się 

składników żywności m.in. witamin i enzymów. Stosowane są do enkapsulacji, 

ochrony nutraceutyków lub do maskowania niepożądanych aromatów [16]. 

Ważnym aspektem w sektorze spożywczym jest kontrolowanie i monitorowanie 

jakości żywności. Wykorzystując nanotechnologię opracowano miniaturowe biosensory, 

które służą m.in. do rozpoznawania obcego DNA, białek, metabolitów, a co 

najważniejsze - do wczesnej detekcji skażeń biologiczno-chemicznych żywności. 

Nanosensory to urządzenia zbudowane z makrocząstek ułożonych warstwowo 

i posiadających dużą powierzchnię aktywną. Charakteryzują się 10 000 razy większą 

czułością detekcji w porównaniu do ludzkiego języka [9]. Wykorzystywane są do 

określania jakości produktów spożywczych takich jak: kawa, soki, mleko i wino. Czas 

wykrywania procesów chemicznych, biochemicznych, mikrobiologicznych oraz 

genetycznych zachodzących w żywności można zminimalizować z kilku dni do kilku 

sekund, wykorzystując nanobiosensory [17]. Macierz składająca się z tysięcy 

nanocząstek zaprogramowanych do fluorescencji w kontakcie z określonymi 

patogenami znajdującymi się w żywności pozwala zidentyfikować występujące 

skażenia. Tego rodzaju nanosensory umieszcza się bezpośrednio w materiałach 

opakowaniowych. Potocznie określane są jako „język elektroniczny” lub „nosy 

elektroniczne” do wykrywania związków chemicznych wydzielających się podczas 

procesu psucia żywności [18,19]. Branża browarnicza wykorzystała ,,elektroniczny 

język i nos” w procesie fermentacji do oceny jakości napoju alkoholowego pozyska-

nego z brzeczki piwnej [20]. Większą czułość identyfikacji wykazują nanobiosensory 

oparte na urządzeniach mikrofluidycznych. Charakteryzują się miniaturowym 
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rozmiarem i zdolnością do wykrywania w badanym materiale obecności substancji 

rzędu nawet pikolitra [21]. Znajdują one również zastosowanie w analizie medycznej, 

biologicznej i chemicznej [13]. 

W sektorze spożywczym stosowane są ponadto inne innowacyjne nanoczujniki. 

Jednymi z nich są nanowsporniki (ang. nanocantilevers), które są zbudowane 

z maleńkich kawałków materiałów na bazie krzemu. Stosuje się je do rozpoznawania 

białek oraz identyfikacji patogennych bakterii i wirusów. Metoda identyfikacji bazuje 

w tym przypadku na zdolności do wykrywania interakcji biologicznie wiążących, 

takich jak między antygenem i przeciwciałem, enzymem i substratem lub kofaktorem  

oraz receptorem i ligandem. Dzięki temu możliwe jest zidentyfikowanie 

zanieczyszczeń chemicznych, toksyn oraz pozostałości po antybiotykach w produktach 

spożywczych.  

 
Rysunek 2. Typy nanobiosensorów zastosowanych do wykrywania poszczególnych zanieczyszczeń 

w żywności [opracowanie własne na podstawie [22]]  

4. Ryzyka wynikające z potencjalnego negatywnego wpływu 

nanomateriałów na zdrowie człowieka i środowisko 

Wprowadzanie nowych technologii niesie ze sobą niekorzystne skutki i niezamie-

rzone ryzyka, czego przykładem może być rozwój nanotechnologii. W związku 

z brakiem precyzyjnych przepisów prawnych oprócz niewątpliwych zalet stosowania 

nanotechnologii, wiążą się z nią potencjalne zagrożenia. Coraz częściej nasuwają się 

pytania odnośnie toksyczności nanocząstek oraz ich wpływu na organizm człowieka 

i degradację środowiska [7, 23].  

Wpływ nanomateriałów na zdrowie człowieka pozostaje w sferze szerokiej debaty, 

ze względu na niedostateczne poznanie właściwości nanocząstek, co wynika 

z różnorodności ich rozmiarów i kształtów. Niektóre doniesienia literaturowe sugerują, 

że nanocząstki są bardziej reaktywne, bardziej mobilne i bardziej toksyczne dla ludzi 

i środowiska niż większe makrocząstki [7, 24]. Nie wszystkie nanocząstki wykazują 

jednak takie działanie, a toksyczność poszczególnych z nich jest bardzo zróżnicowana, 
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w związku z czym nie jest możliwe ustalenie jednolitego, bezpiecznego poziomu dla 

człowieka i środowiska. Każda nanocząstka, w zależności od materiału, z którego 

została utworzona (C, Ti, Ag, Au, Cd), charakteryzuje się inną strukturą, kształtem, 

powierzchnią, właściwościami fizycznymi i chemicznymi, rozpuszczalnością oraz 

cytotoksycznością [20, 25]. Nieznajomość właściwości nanomateriałów może 

powodować szereg problemów związanych z ich produkcją, obchodzeniem się z nimi, 

przechowywaniem, transportem, czy utylizacją [26]. W odniesieniu do środowiska 

nanocząstki mogą podlegać biodegradacji, zmieniać swoje właściwości chemiczne 

i fizyczne, wchodzić w interakcje z innymi cząsteczkami i molekułami atmosfery oraz 

przyczyniać się do zmiany składu chemicznego powietrza [27]. Brak wystarczających 

danych toksykologicznych i ekotoksykologicznych oraz obowiązujące aktualnie 

przepisy prawne w państwach Unii Europejskiej, które właściwie nie obejmują 

tematyki nanomateriałów, uniemożliwiają ocenę poziomu ryzyka związanego ze 

stosowaniem nanotechnologii w przemyśle spożywczym. 

5. Podsumowanie  

Wiedza o wytworzonych nanocząstkach wymaga dalszego rozwoju, co stanowi 

wyzwanie dla różnych dziedzin nauki zajmujących się tą materią, w tym również dla 

przemysłu spożywczego. Wraz z odkryciem nowych materiałów w skali nano, 

otwierać będą się nowe obszary zastosowań. Dotychczas w przemyśle spożywczym, 

badania prowadzone są w sektorze rolnictwa, przetwórstwa, opakowalnictwa oraz 

bezpieczeństwa i kontroli jakości żywności.  

Nanotechnologia jako jedna z dziedzin nauki, niesie za sobą wiele korzyści, 

płynących z powiększającej się gamy innowacyjnych produktów. Obniżona zawartość 

tłuszczy, minimalizacja kaloryczności produktów oraz wzbogacenie ich w dodatkowe 

substancje bioaktywne to jeden z aspektów zastosowania nanotechnologii w sektorze 

spożywczym. Nanotechnologia swoim zasięgiem obejmuje również obszar kontroli 

i monitorowania jakości produktów od procesu wytworzenia do dostarczenia do 

konsumenta, jak również ocenia wpływ zastosowanych nanomateriałów na zdrowie 

człowieka oraz środowisko.  
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Nanomateriały w przemyśle spożywczym – szansa czy zagrożenie? 

Streszczenie  

Nanotechnologia jest obecnie jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin nauki wykorzystywanych 

w różnych sektorach przemysłu. Zastosowanie nanotechnologii w produkcji żywności jest przedsięwzięciem 

nowym w porównaniu z jej wykorzystaniem w innych branżach, np. medycynie, farmaceutyce czy 

elektronice. Nanotechnologia otwiera nowe perspektywy produkowania żywności o zaprojektowanych 

właściwościach biologicznych, chemicznych i fizycznych kontrolowanych przez nanomateriały, głównie 

nierozpuszczalne i potencjalnie biotrwałe. Obecny stopień zastosowania nanotechnologii w żywności jest 

jednak wciąż na etapie prac badawczo-rozwojowych. Ze względów ekonomicznych i bezpieczeństwa 

konsumentów jej wdrażanie w przemyśle spożywczym jest dużo wolniejsze. Dokonanie właściwej oceny 

oddziaływania nanomateriałów na zdrowie człowieka oraz środowisko jest bardzo trudne, gdyż wymaga 

zastosowania specjalistycznych metod w ocenie ich toksyczności czy ekotoksyczności. 

Celem pracy jest charakterystyka wybranych aspektów zastosowania nanotechnologii w przemyśle 

spożywczym oraz ryzyk wynikających z potencjalnego negatywnego wpływu nanomateriałów na zdrowie 

człowieka i środowisko. 

Słowa kluczowe: nanotechnologia, nanożywność, przemysł spożywczy 

Nanotechnology in the food industry – opportunity or threat? 

Abstract  

Nanotechnology is currently one of the fastest growing fields of science applied in various industrial 

sectors. The use of nanotechnology in food production is a new project comparing to its use in other 

industries, such as medicine, pharmaceutics or electronics. Nanotechnology opens up new perspectives for 

the production of food with designed biological, chemical and physical properties controlled by 

nanomaterials, mainly insoluble and potentially biopersistant. However, the current level of application of 

nanotechnology in food industry is still at the stage of research and development activities. Due to 

economic and consumer safety reasons, its implementation in the food industry is much slower. Making 

a proper assessment of the impact of nanomaterials on human health and natural environment is difficult, 

because it requires the use of specialized methods in assessing their toxicity or ecotoxicity. 

The aim of the study is to characterize selected aspects of the application of nanotechnology in the food 

industry and the risks resulting from the potential negative impact of nanomaterials on human health and 

natural environment. 

Keywords: nanotechnology, nano food, food industry 
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Geopolimery jako przykład możliwości 

zagospodarowania odpadów 

1. Wprowadzenie  

Ciągły rozwój przemysłu stwarza szereg istotnych zagrożeń dla środowiska 

naturalnego wśród których wymienić należy emisje szkodliwych substancji gazowych 

jak również powstające w olbrzymich ilościach uboczne produkty spalania czy odpady 

powydobywcze. W Polsce gdzie podstawowym źródłem energii są paliwa kopalne 

(stałe) problem ten jest szczególnie istotny. Jedną z możliwości wykorzystania różnego 

rodzaju odpadów jest zastosowanie ich do produkcji wyrobów geopolimerowych. 

 Coraz więcej substancji, uznawanych jeszcze niedawno za odpady, zyskuje 

w nowych technologiach wartość surowca. Funkcjonujące powszechnie jeszcze do 

niedawna określenie „odpad” zastępuje się określeniem „potencjalny surowiec 

mineralny”, a ostatnio coraz częściej jako „surowiec wtórny”. Odzwierciedla to 

zarówno wartości użytkowe, jak i ewentualne korzyści wynikające z możliwości jego 

wykorzystania [1]. Źródłem mineralnych surowców odpadowych są głównie takie 

branże jak górnictwo, energetyka i hutnictwo. Intensywny rozwój przemysłu, a także 

konieczność zaspokajania nieustannie rosnących potrzeb człowieka skutkują 

powstawaniem znacznych ilości materiałów poprocesowych. W przypadku 

pozostałości wydobywczych (górniczych) najpopularniejszym dotychczasowym 

sposobem ich zagospodarowania było deponowanie na zwałowiskach lub lokowanie 

w wyrobiskach górniczych. Coraz częściej jednak podejmuje się próby przetwarzania 

takich materiałów, co sprzyja nie tylko ochronie środowiska naturalnego ale również 

daje możliwość odzysku surowców wtórnych [2]. W Polsce co roku powstaje około 

20 mln ton minerałów antropogenicznych. W skali całej Europy jest to 700 mln ton, 

z czego około 150 mln ton stanowią uboczne produkty spalania węgla w energetyce. 

Wykorzystanie i ponowne przetworzenie minerałów antropogenicznych wpisuje się 

w zasady: gospodarki bezodpadowej (Zero Waste Europe), efektywnego korzystania 

z zasobów (Resource Efficient Europe) oraz gospodarki o obiegu zamkniętym 

(CircularEconomy) [3].  

W pracy przedstawiono najważniejsze informacje dotyczące geopolimerów 

i możliwości ich wykorzystania a także surowców, które mogą zostać użyte do 

produkcji geopolimerów. Zaprezentowano wyniki badań dotyczących zagospodaro-

wania łupków powęglowych w procesach geopolimeryzacji. Przedstawiono wyniki 

badań wytrzymałościowych geopolimerów wytworzonych na bazie kalcynowanych 

łupków węglowych pochodzących z 3 różnych źródeł.  

                                                                
1 astefanska.a@gmail.com, Instytut Inżynierii Materiałowej, Wydział Mechaniczny, Politechnika Krakowska 

im. Tadeusza Kościuszki. 
2 michal.lach@pk.edu.pl, Instytut Inżynierii Materiałowej, Wydział Mechaniczny, Politechnika Krakowska 

im. Tadeusza Kościuszki. 
3 janusz.mikula@pk.edu.pl, Instytut Inżynierii Materiałowej, Wydział Mechaniczny, Politechnika Krakowska 

im. Tadeusza Kościuszki. 
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2. Geopolimery 

Geopolimery to grupa materiałów określająca nieorganiczne polimery glinokrze-

mianowe o specyficznym składzie i właściwościach. Są one twardymi odpornymi 

mechanicznie materiałami posiadającymi również niezwykłą odporność na agresywne 

chemicznie środowiska. Termin „geopolimer” został po raz pierwszy użyty przez 

francuskiego naukowca profesora Josepha Davidovitsa w 1970 roku. Materiały te 

zostały początkowo opracowane jako ognioodporna alternatywa dla organicznych 

polimerów termoutwardzalnych. Jednak od tego czasu główne zastosowania spoiw 

geopolimerowych to aplikacje w budownictwie i ceramice [4, 5]. Oprócz alternatywy 

dla betonów na bazie cementu portlandzkiego możliwe jest również wytwarzanie 

z nich spienionych betonów, czy pianek geopolimerowych [6]. Surowcami do 

wytwarzania geopolimerów mogą być zarówno materiały pochodzenia naturalnego 

takie jak tuf wulkaniczny czy metakaolin jak również popioły lotne z elektrociepłowni 

oraz żużle wielkopiecowe [4, 5, 7, 8].  

Geopolimery są materiałami glinokrzemianowymi, które powstają poprzez syntezę  

– reakcję proszku glinokrzemianu w roztworze alkalicznym. Nie powstają one w wyniku 

procesów geologicznych lecz są otrzymywane sztucznie. Ich struktura jest bardzo 

zbliżona do naturalnych kamieni występujących w przyrodzie dlatego geopolimery 

nazywane są często „sztucznymi kamieniami”. Zaliczane są do polimerów nieorganicz-

nych. W przeciwieństwie do tradycyjnych spoiw hydraulicznych geopolimery powstają 

w wyniku reakcji polikondensacji mineralnej zwanej „geosyntezą”. W przypadku 

tradycyjnych spoiw, utwardzanie jest wynikiem hydratacji glinianów wapnia 

i krzemianów wapnia.  

Geopolimery uważane są za nowoczesny materiał, jednak ich historia może sięgać 

nawet 25 tysięcy lat. Istnieją teorie według których z technologii geopolimerów 

korzystali już starożytni Egipcjanie podczas wznoszenia piramid. Dzięki wytwarzaniu 

geopolimerów możliwe było produkowanie ogromnych bloków skalnych na miejscu 

budowy. Autorem tej teorii jest francuski naukowiec Joseph Davidovits, założyciel 

Instytutu Geopolimerów w Saint-Quentin we Francji.  

Materiały geopolimerowe składają się z długich łańcuchów – kopolimerów tlenków 

krzemu i glinu i stabilizujących je kationów metali, najczęściej sodu, potasu, (litu lub 

wapnia) oraz związanej wody. Wiązanie zachodzi w mocno alkalicznych roztworach 

wodnych w których reaktywne glinokrzemiany ulegają roztworzeniu, a następnie 

w procesie polikondensacji tetraedry [SiO4]
4-,

 [AlO4]
5-

 łączą się ze sobą narożami, 

tworząc amorficzne lub subkrystaliczne przestrzenne struktury glinokrzemianowe. 

 W porównaniu do tradycyjnych cementów i betonów mają bardzo wiele zalet, 

wśród których wymienić należy [8-10]: 

• wysoką wytrzymałość mechaniczną; 

• podwyższoną kwasoodporność; 

• podwyższoną odporność cieplną; 

• szybszy początek wiązania; 

• dostępność surowców i ich niższy koszt; 

• mniejsze zużycie energii; 

• możliwość immobilizacji toksyn. 
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Rysunek 1.Klasyfikacja spoiw w zależności od zawartości głównych składników [5] 

Właściwości geopolimerów mogą być modyfikowane w szerokim zakresie 

w zależności od zastosowań. Ich właściwości zależą w głównym stopniu od materiału 

glinokrzemianowego z którego są wytwarzane a także od stężeń molowych substancji 

alkalicznych oraz stosunków molowych tlenków. Duży wpływ na właściwości ma 

także technologia ich produkcji, w tym takie parametry jak: czas mieszania, 

temperatura utwardzania, wilgotność, czas utwardzania, ilość dodawanej wody itp.  

Ze względu na swoje właściwości materiały na bazie geopolimerów znajdują 

szerokie i różnorodne zastosowania. W budownictwie zostały użyte po raz pierwszy 

w latach 70-tych XX wieku jako ognioodporna alternatywa dla organicznych 

polimerów termoutwardzalnych. Cement geopolimerowy wykorzystywany był np. do 

naprawy płyty lotniskowej w Los Angeles. Płyty lotniskowe z geopolimerów 

budowane były w latach 90. XX wieku dzięki technologii opracowanej w laboratoriach 

armii Stanów Zjednoczonych. Zaledwie po 4 godzinach płyty lotniskowe uzyskiwały 

wytrzymałość, która pozwalała na lądowanie samolotów wielkości Boeinga 747. 

Geopolimery stosowane są również w produkcji rur wydechowych bolidów Formuły 1, 

a także stosowane były jako okładziny wahadłowców [7].  

W dzisiejszych czasach geopolimery cieszą się coraz większym zainteresowaniem 

w wielu gałęziach przemysłu. Na świecie istnieje już kilkadziesiąt ośrodków 

badawczych zajmujących się tematyką geopolimerów i ich liczba stale rośnie. Można 

powiedzieć, że geopolimery stały się już dziedziną nauki i techniki. Jako ich 

zastosowania wymienić należy [7-10]: 
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 Zbiorniki odpadów radioaktywnych i toksycznych; 

 Zaawansowane kompozyty do wnętrz samolotów i samochodów; 

 Materiały izolacyjne w budownictwie; 

 Formy odlewnicze; 

 Pokrycia antykorozyjne; 

 Materiały ognioodporne; 

 Praktycznie nieograniczone zastosowania w budownictwie. 

Bardzo istotną zaletą geopolimerów jest ich niska szkodliwość dla środowiska. 

Szacuje się, że przy produkcji materiałów geopolimerowych powstaje 4-10 razy mniej 

CO2 niż przy produkcji klasycznego cementu oraz zużywa się 2-3 razy mniej energii.  

Ocenia się, że produkty na bazie geopolimerów będą wykorzystywane już wkrótce 

na bardzo szeroką skalę m.in. w budowie mostów, dróg, domów a także do stabilizacji 

niebezpiecznych i radioaktywnych odpadów. 

3. Stabilizacja odpadów w geopolimerach  

Jedną z metod unieszkodliwiania odpadów poprocesowych ze spalarni odpadów 

jest wspomniana geopolimeryzacja, która znajduje w ostatnich dziesięcioleciach coraz 

szersze zastosowania w wielu dziedzinach [7-10]. Zastosowanie procesu geopoli-

meryzacji w immobilizacji odpadów niebezpiecznych daje szansę na wykorzystanie 

procesów unieszkodliwiania, które byłyby zgodne z najlepszymi praktykami 

technologicznymi oraz przepisami prawa, przy zachowaniu jednoczesnej efektywności 

ekologicznej i ekonomicznej. W wielu przypadkach geopolimeryzacja stanowi 

najlepsze i najtańsze rozwiązanie długofalowe w gospodarce odpadami. Technologia ta 

charakteryzuje się licznymi zaletami w porównaniu do alternatywnych rozwiązań 

a także wypełnia lukę rynkową w tym zakresie. Korzyścią jest również możliwość 

wykorzystania uzyskanego materiału np. w szeroko pojętym budownictwie. Duża 

odporność na warunki środowiskowe pozwala na wykorzystanie go np. w zabez-

pieczeniu składowisk odpadów, gdzie geopolimer taki może stanowić warstwę 

nieprzepuszczalną dla kontaktu odpadów ze środowiskiem [11]. 

Odpady powstające w procesie spalania stałych odpadów komunalnych i zawierające 

metale ciężkie takie jak Pb, Cd, Cr, Zn mogą być skutecznie stabilizowane/zestalane przy 

wykorzystaniu geopolimeryzacji opartej na popiołach lotnych. Wytrzymałość na 

ściskanie opracowanych mieszanek wzrasta w czasie a największy przyrost wytrzy-

małości obserwowany jest w temperaturze pokojowej [13]. 

Dodatkowo w geopolimerach powstają zeolity, które mają właściwości umożli-

wiające pochłanianie różnych związków.  

Zeolity naturalne jak również syntetyczne znajdują zastosowanie jako sita 

molekularne, substancje do oczyszczania gazów i ścieków, substancje w przemyśle 

spożywczym, chemicznym, petrochemii, rolnictwie i wiele innych [14,15]. Rysunki 2 

i 3 przedstawiają przykłady uzyskania struktur zeolitowych w geopolimerach na bazie 

popiołów lotnych.  
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Rysunek 2. Struktury zeolitowe wytworzone w geopolimerach na bazie popiołu lotnego [opracowanie własne] 

 

Rysunek 3. Zeolity wytworzone w geopolimerach na bazie popiołu lotnego [opracowanie własne] 

4. Metodyka badań 

Próbki do badań – łupki przywęglowe – pobrano z dwóch polskich kopalń węgla 

kamiennego (KWK): Piast i Ruch Rydułtowy. Materiał poddano kruszeniu na 

kruszarce szczękowej a następnie mieleniu w młynku ultra odśrodkowym ZM200 

RETSCH (sito 0,040 mm). Proces kalcynacji odbywał się w temperaturze 750 oC przez 

4h. Przykład nierozdrobnionego materiału przedstawiono na rysunku 4. 

Roztworem aktywującym był 12M roztwór wodorotlenku sodu oraz szkła wodnego 

sodowego R145.  
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Rysunek 4. Nieprzetworzone fragmenty łupków węglowych [opracowanie własne] 

Do wykonania geopolimerów użyto łupków zmielonych i przesianych do frakcji 

<200µm, wyprażonych w temperaturze 750
o
C przez 4h i studzonych wraz z piecem do 

temperatury otoczenia. Do wykonania badań porównawczych wykonano geopolimery 

składające się w 50% z łupków oraz w 50% z piasku. Proces geopolimeryzacji 

prowadzono w temperaturze 75 
o
C przez 24 godziny. 

Wytrzymałość na ściskanie wykonano zgodnie z normą EN 12390-3, na prasie do 

ściskania betonów Matest 3000kN. Do badań stosowano próbki sześcienne 

100x100x100 mm, sezonowane w temperaturze otoczenia przez 28 dni. Morfologia 

przedstawionych poniżej próbek przereagowanych materiałów zbadano przy 

wykorzystaniu mikroskopu skaningowego JEOL JSM-820. Próbki zostały wcześniej 

odpowiednio przygotowane. Niewielkie ilości materiałów wysuszono do stałej masy 

a następnie umieszczono na podłożu węglowym zapewniającym odprowadzenie 

ładunku z próbki. Materiały napylono cienką warstwą złota przy użyciu napylarki 

JEOL JEE-4X. 

5. Wyniki badań 

Poniżej zaprezentowano wyniki badań geopolimerów wykonanych na bazie 

kalcynowanych łupków węglowych. Wyniki badania wytrzymałości na ściskanie 

przedstawiono w tabeli 4. Najwyższą wytrzymałością na ściskanie charakteryzowały 

się próbki na bazie surowca z Ruch Piast (55,8 MPa), najniższą wytrzymałość 

posiadały próbki na bazie surowca pochodzącego z Chwałowic.  

Tabela 4. Wytrzymałość na ściskanie próbek geopolimerowych 

Nr próbki Źródło 

Zawartość 

piasku/surowego łupka 

[%/%] 

Wytrzymałość na 

ściskanie 

[MPa] 

1 
Ruch 

Rydułtowy 
50/50 54,149 

2 Ruch Piast 50/50 55,850 

3 Chwałowice 50/50 37,775 

Źródło: Opracowanie własne 
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Na rysunkach 5 i 6 przedstawiono przykładowe struktury geopolimerów uzyskanych 

z łupków przywęglowych. Na fotografiach widoczne są pory powietrzne, a także drobne 

pęknięcia. Struktura w przeważającej części jest amorficzna.  

 
Rysunek 5. Mikrostruktura próbki 3 [opracowanie własne] 

 
Rysunek 6. Mikrostruktura próbki 2 [opracowanie własne] 

Na rysunkach 7-9 oraz w tabelach 5 i 6 przedstawiono wyniki analizy skłądu 

chemicznego w dwóch obszarach przełomu geopolimeru z łupków powęglowych 

z Kopalni Piast. Głównymi składnikami występującymi w badanych materiałach są 

krzem ok. 30-35% oraz glin ok. 10-15%. Analiza chemiczna wykazała również 

znaczną zawartosć sodu (powyżej 10%) co jest potwierdzeniem reakcji alkaliów 

zastosowanych do produkcji geopolimerów z badanymi łupkami powęglowymi.  
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Rysunek 7. Mikrostruktura próbki 2 (50/50 Piast) [opracowanie własne] 

 

Rysunek 8. Analiza EDS obszaru 1 z rysunku [opracowanie własne] 

 

Tabela 5. Skład chemiczny obszaru nr 1 

Elt. Line 
Intensity 

(c/s) 

Atomic 

% 
Conc Units 

Error 

2-sig 

O Ka 21,34 47,008 34,144 wt.% 1,810 

Na Ka 28,23 11,544 12,048 wt.% 0,510 

Mg Ka 1,04 0,339 0,374 wt.% 0,226 
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Al Ka 49,96 11,318 13,863 wt.% 0,468 

Si Ka 124,13 27,695 35,312 wt.% 0,646 

K Ka 6,15 0,976 1,733 wt.% 0,195 

Ca Ka 1,60 0,241 0,439 wt.% 0,139 

Ti Ka 2,73 0,392 0,852 wt.% 0,280 

Fe Ka 2,82 0,487 1,234 wt.% 0,218 

   100,000 100,000 wt.%  

Źródło: Opracowanie własne 

 

Rysunek 9. Analiza EDS obszaru 2 [opracowanie własne] 

Tabela 6. Skład chemiczny obszaru nr 2  

Elt. Line 
Intensity 

(c/s) 

Atomic 

% 
Conc Units 

Error 

2-sig 

O Ka 29,75 52,064 38,738 wt.% 1,702 

Na Ka 25,96 9,942 10,629 wt.% 0,485 

Mg Ka 0,78 0,228 0,258 wt.% 0,226 

Al Ka 55,43 11,203 14,057 wt.% 0,440 

Si Ka 125,23 24,890 32,510 wt.% 0,597 

K Ka 3,73 0,518 0,942 wt.% 0,155 

Ca Ka 0,78 0,102 0,191 wt.% 0,120 

Ti Ka 1,30 0,163 0,363 wt.% 0,270 

Fe Ka 5,87 0,890 2,311 wt.% 0,207 

   100,000 100,000 wt.%  

Źródło: Opracowanie własne 

6. Podsumowanie  

W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań geopolimerów uzyskanych na 

bazie kalcynowanych łupków węglowych pochodzących z różnych źródeł. Geopoli-

mery stanowią atrakcyjny materiał umożliwiający zagospodarowanie różnego rodzaju 

materiałów odpadowych w tym również łupków powęglowych, gdyż są one twardymi 
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i odpornymi mechanicznie materiałami posiadającymi również niezwykłą odporność 

na agresywne chemicznie środowiska.  

Na podstawie przeprowadzonych badań własnych sformułowano następujące 

wnioski: 

Kalcynowane odpady powydobywcze takie jak łupki przywęglowe mogą być 

atrakcyjnym materiałem do produkcji spoiw geopolimerowych aktywowanych 

roztworem wodorotlenku sodu i szkła wodnego sodowego. Geopolimery uzyskane 

z łupków przywęglowych zawierające 50% wypełniacza w postaci piasku, 

charakteryzują się wytrzymałością na ściskanie na poziomie 38-55 MPa. Najwyższą 

wytrzymałość na ściskanie wynoszącą 55,8 MPa posiadały geopolimery na bazie 

łupków pochodzących z kopalni Piast. W przypadku zastosowania ich w budownictwie 

mogą one być alternatywą dla betonów na bazie cementu portlandzkiego o klasie 

C45/55. Najniższą wytrzymałość posiadały próbki wykonane na bazie łupków 

pochodzących z Chwałowic. Ich wytrzymałość na ściskanie wynosząca 37,8 MPa 

odpowiada klasie wytrzymałości betonu C30/37.  

 Struktura otrzymanych geopolimerów jest w przeważającej części amorficzna 

a dodatkowo wysokie zawartości sodu w składzie chemicznym świadczą o poprawnym 

przebiegu procesu geopolimeryzacji.  

Literatura  

1. Baic I., Witkowska-Kita B., Technologie zagospodarowania odpadów z górnictwa węgla 

kamiennego – diagnoza stanu aktualnego, ocena innowacyjności i analiza SWOT, Rocznik 

Ochrona Środowiska, tom 13, 2011, strony 1315-1326. 

2. Jonczy J., Nowak J., Porszke A., Strzełkowska E., Phase components of selected mineral 

waste materials in microscope images, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej; Gliwice 2012. 

3. Szczygielska D., Minerały antropogeniczne a circular Economy. Popioły – rozpędźmy ich 

wykorzystanie, EXPRESS Przemysłowy, Marzec 2016, str. 16-21. 

4. Davidovits J., Geopolymer chemistry and application, Institut Geopolymere, Francja 2008. 

5. Provis L., Jannie S. J. van Deventer., Geopolymers: structure, processing, properties and 

industrial applications, Woodhead Publishing Limited and CRC Press LLC, Cambridge 

2009. 

6. Łach M., Korniejenko K., Mikuła J., Thermal Insulation and Thermally Resistant 

Materials Made of Geopolymer Foams, Procedia Engineering Volume 151, 2016, 

International Conference on Ecology and new Building materials and products, ICEBMP 

2016; strony 410-416. 

7. Davidovits J., 30 Years of Successes and Failures in Geopolymer Applications. Market 

Trends and Potential Breakthroughs, Geopolymer 2002 Conference, October 28-29, 2002, 

Melbourne, Australia. 

8. Mikuła J., Łach M., Wytwarzanie i zastosowania geopolimerów na bazie surowców 

naturalnych i odpadowych, Innovative Manufacturing Technology 2; Monografia – 

II Międzynarodowa Konferencja nt. Innowacyjne Technologie Wytwarzania; Kraków, 6-7 

grudnia 2012. 

9. Mikuła J., Łach M., Wytwarzanie i właściwości geopolimerów na bazie tufu 

wulkanicznego, Inżynieria Materiałowa 2014 –Nr 3 (199), strony 270-276. 

10. Mikuła J., Łach M., Geopolimery – nowa przyjazna środowisku alternatywa dla betonów 

na bazie cementu portlandzkiego. Część 1 [w:] Rozwiązania proekologiczne w zakresie 

produkcji, Politechnika Krakowska, 2014, s. 13-32. 



 

 

Anna Stefańska, Michał Łach, Janusz Mikuła  

 

34 

11. Korniejenko K., Mikuła J., Przegląd technologii immobilizacji odpadów niebezpiecznych 

z wykorzystaniem geopolimerów; [w]: Rozwiązania proekologiczne w zakresie produkcji, 

Politechnika Krakowska 2014, s. 161-179. 

12. Xu H., Van Deventer J., The geopolymerisation of aluminosilicate minerals, International 

Journal of Mineral Processing 59 (3), 2000, s. 247-266. 

13. Y. Luna Galiano, C. Fernández Pereira, J. Vale, Stabilization/solidification of a municipal 

solid waste incineration residue using fly ash-based geopolymers, Journal of Hazardous 

Materials 185 (2011), s. 373-381. 

14. Łach M., Grela A., Mikuła J., Zagospodarowanie popiołów lotnych ze spalania węgla 

kamiennego w procesach zeolityzacji, [w:] Rozwiązania proekologiczne w zakresie 

produkcji: nowoczesne materiały kompozytowe przyjazne środowisku: praca zbiorowa. T. 

1, pod red. Janusza Mikuły, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Kraków 

2014, Wydaw. PK, s. 143-160. 

15. Mikuła J., Łach M. Potencjalne zastosowania glinokrzemianów pochodzenia wulkanicznego, 

Czasopismo Techniczne. Mechanika R. 109, 2012 z. 22, 8-M, s.109-122. 

16. Góralczyk S., Żbikowska E., Technologiczne możliwości wykorzystania odpadów 

powstających w górnictwie węgla kamiennego do produkcji kruszyw; Prace Naukowe 

Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej Nr 134; Studia i Materiały Nr 41, 2012. 

Geopolimery jako przykład możliwości zagospodarowania odpadów 

Streszczenie  

Geopolimery są materiałami glinokrzemianowymi, które powstają poprzez syntezę – reakcję proszku 

glinokrzemianu w roztworze alkalicznym. Nie powstają one w wyniku procesów geologicznych ale są 

otrzymywane sztucznie. Ich struktura jest bardzo zbliżona do naturalnych kamieni występujących 

w przyrodzie dlatego geopolimery nazywane są często „sztucznymi kamieniami”. W pracy przedstawiono 

najważniejsze informacje dotyczące geopolimerów. Opisano proces ich wytwarzania i zaprezentowano 

wybrane wyniki badania materiałów geopolimerowych na bazie popiołów lotnych i metakolinu a także na 

bazie wybranych odpadów poprocesowych. Przedstawiono również sposób unieszkodliwiania odpadów 

poprocesowych ze spalarni odpadów w procesach geopolimeryzacji. Spienione materiały geopolimerowe 

charakteryzują się najwyższymi klasami odporności ogniowej i mogą być wykorzystywane na szeroką 

skalę do zabezpieczeń różnego rodzaju przed działaniem ognia oraz jako powszechne niepalne materiały 

izolacyjne w budownictwie. W artykule przedstawiono charakterystykę właściwości fizykochemicznych 

surowców użytych do wytwarzania geopolimerów a także najważniejsze właściwości wytrzymałościowe 

i inne geopolimerów. Przedstawiono również możliwości ich gospodarczego wykorzystania.  

Słowa kluczowe: spoiwa alkalicznie aktywowane, geopolimery, popioły lotne, odpady 

Geopolymers as an example of the possibilities of waste management 

Abstract  

Geopolymers are aluminosilicate materials, formed in the synthesis - reaction of aluminosilicate powder in 

an alkaline solution. They are not produced as a result of geological processes but are synthetically 

obtained. Their structure is very similar to natural stones found in nature, therefore geopolymers are often 

called "artificial stones". The work presents the most important information about geopolymers.The 

process of their production was described and selected results of the study of geopolymer materials based 

on fly ash and metakoline as well as on the basis of selected post-process waste were presented. The 

method of disposal of post-process waste from waste incineration plants in geopolymerization processes is 

also presented. Foamed geopolymer materials are characterized by the highest fire resistance classes and 

can be used on a wide scale to protect various types against fire and as non-flammable insulating materials 

in construction. The article presents the characteristics of physicochemical properties of raw materials used 

for the production of geopolymers as well as the most important strength properties and other geopolymers. 

Keywords: alkali activated binders, geopolymers, fly ash, waste 
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Ocena możliwości odzysku ciepła z wody kopalnianej 

z wykorzystaniem pompy ciepła 

1. Wstęp 

W kopalniach podziemnych istnieje wiele źródeł energii, które są bezpowrotnie 

tracone a które mogłyby stanowić źródło energii do zasilania np. wewnętrznej sieci 

ciepłowniczej. Przykładem takich źródeł może być: 

 ciepło odpadowe z procesów i technologii stosowanych na powierzchni (m.in.): 

 chłodzenie silników gazowych i spalin, 

 chłodzenie skraplaczy agregatów chłodniczych, 

 chłodzenie sprężarek (ssaw) odmetanowania kopalń, 

 chłodzenie sprężarek powietrza, 

 ciepło energii ziemi lub ciepło gromadzone dzięki cyklicznym zmianom 

temperatur, 

 ciepło wynoszone z kopalni przez prąd powietrza odprowadzanego 

 ciepło wynoszone wraz z wodą pochodzącą z systemu odwadniania kopalni, na 

którym skupiono się głównie w artykule. 

Wody pochodzące z odwadniania kopalń charakteryzują się stabilną temperaturą, 

która jest znacząco wyższa niż średnioroczna temperatura powietrza w miejscu ich 

lokalizacji. Poza tym, wydajność układów odwadniania posiada względnie wysoką 

wartość, co sprawia, że woda kopalniana staje się interesującym źródłem niskiej 

entalpi szczególnie w porze zimowej gdzie zapotrzebowania na ciepłą wodę do 

ogrzewania wody do kąpieli, szybów jak i ogrzewania budynków jest największe.  

Wielkość i jakość wód dopływających do kopalń wynika m.in. z budowy 

geologicznej złoża, a w szczególności litologii, wodoprzepuszczalności i własności 

kolektorskich górotworu oraz możliwości zasilania górotworu przez wody pomierzch-

niowe. W kopalniach podziemnych wyraźnie zaznacza się strefowość hydrogeo-

chemiczna wód dołowych. Na najwyższych poziomach występują wody słodkie, 

z głębokością mineralizacja rośnie i na najniższych poziomach występują praktycznie 

solanki [1]. 

2. Temperatura wody kopalnianej 

Informacje na temat temperatury wody dołowej jaką można znaleźć w różnych 

pozycjach literatury istotnie różni się od siebie w dużym przedziale wartości. 

W artykule „Heat pumps as a tool for recovery from mining wastes” [2] autor 

wskazuje, iż temperatury wody na głębokości 100 m dla większości lokalizacji 

w Wielkiej Brytanii wynoszą 13÷14°C, natomiast na terenie kopalń zlokalizowanych 

                                                                
1 obracaj@agh.edu.pl, Katedra Górnictwa Podziemnego, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, AGH 

Akademia Górniczo-Hutnicza. 
2 ssas@agh.edu.pl, Katedra Górnictwa Podziemnego, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, AGH Akademia 

Górniczo-Hutnicza. 
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w niemieckim landzie Nadrenii Północnej-Westfalii możemy znaleźć informacje, iż 

woda odpompowywana z kopalń posiada temperaturę oscylującą w zakresie 20-40°C 

[3]. W publikacji Solik-Heliasz „Ocena Możliwości odzysku ciepła z wód pompo-

wanych z kopalń węgla kamiennego”[4], autorka wskazuje na średnie temperatury 

wody odpompowywanej z kopalni na terenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego 

w zakresie 13÷25⁰C. Jak można zauważyć rozbieżności podawanych temperatur są 

dość duże i wynikają głównie z następujących czynników: 

 własności termofizycznych otaczających skał (gradient geotermiczny, pojemność 

cieplna skał, współczynnik przewodnictwa cieplnego skał, itp.), 

 kontaktu z cieplejszymi wodami dalekiego krążenia,  

 wentylacji kopalnianej oraz 

 kontaktu z wodami technologicznymi i urządzeniami [4]. 

 Poprzedzając analizę możliwości zastosowania pompy ciepła należało by oczy-

wiście przeprowadzić co najmniej roczną analizę temperatury wody odpompowywanej 

z kopalni celem zbadania jej rocznych wahań. 

3. Metody odzysku ciepła z wody kopalnianej 

Dostępne w literaturze przykłady odzysku ciepła z wody kopalnianej ze względu na 

charakterystykę źródła energii niemal zawsze opierają się na instalacji bazującej na 

pompie ciepła.  

Pompa ciepła jest urządzeniem, które wykorzystuje różne zjawiska fizyczne w celu 

przeniesienia ciepła z ciała o niższej temperaturze do ciała o wyższej temperaturze. 

Jednakże ze względu na fakt, iż samoczynny przepływ ciepła od ciała o niższej 

temperaturze do wyższej nie jest możliwy, dlatego do pracy takiej pompy należy 

dostarczyć energię napędową. Ze względu na rodzaj napędu i zasadę działania 

możemy wyróżnić trzy podstawowe typy pomp ciepła: 

 pompy absorpcyjne (z napędem cieplnym) – stosowane głównie w dużych 

zakładach przemysłowych do podwyższania potencjału energetycznego ciepła 

odpadowego; 

 pompy termoelektryczne (z napędem elektrycznym) – mają zastosowanie, gdy 

zachodzi konieczność ciągłego i efektywnego odprowadzania ciepła z niewielkich 

przedmiotów; 

 pompy sprężarkowe (z napędem mechanicznym zasilanym elektrycznie, którego 

silnik elektryczny zasilany jest najczęściej energią elektryczną) – obecnie 

podstawowa grupa urządzeń stosowanych w technice grzewczej i chłodniczej. 

Energię niezbędną do sprężania czynnika pobiera się z sieci elektrycznej. Dwie 

spośród licznych wartości, które charakteryzują pompę ciepła to moc grzewcza 

(energia z jaka sprężarka dostarcza ciepło do instalacji) oraz pobór mocy elektrycznej 

(ilość energii którą wykorzystuje sprężarka). Stosunek obu tych wartości nazywamy 

współczynnikiem efektywność (COP) pompy ciepła: 

     
            

                   
 

Współczynnik efektywności pompy ciepła jest tym wyższy, im mniejsza jest 

różnica temperatury pomiędzy górnym a dolnym źródłem ciepła wyrażona w K. 
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Podstawowym kryterium klasyfikacji pomp ciepła jest metoda pozyskiwania ciepła 

z dolnego źródła. Obecnie rozróżniamy cztery podstawowe pompy ciepła: 

 powietrze/powietrze – parownik pompy ogrzewany jest powietrzem, ciepło ze 

skraplacza ogrzewa powietrze, które nawiewane jest (np. do pomieszczenia) za 

pomocą wentylatora, 

 powietrza/woda – parownik pompy jest ogrzewany wodą, ciepło ze skraplacza 

ogrzewa powietrze, które nawiewane jest (np. do pomieszczenia) za pomocą 

wentylatora, 

 woda/woda – parownik pompy jest ogrzewany wodą, ciepło ze skraplacza 

ogrzewa wodę zasilającą instalację np. centralnego ogrzewania, 

 solanka/woda – ciepło odbierane jest za pomocą wymiennika, w którym krąży 

trudno zamarzający roztwór glikolu, pośredniczący wymianie ciepła między 

np. gruntem a czynnikiem roboczym pompy, ciepło ze skraplacza ogrzewa 

np. instalację centralnego ogrzewania [5, 6]. 

 
Rysunek 1. Uproszczony system instalacji do odzysku ciepła z wody kopalnianej [7] 

Prezentowana na rys. 1. instalacja bazuje na pompie ciepła oraz zbiorniku 

buforowym mającym na celu magazynowania wytworzonej energii. Woda pompo-

wana z szybu przekazuje ciepło w wymienniku ciepła, który następnie przekazuję 

energię do parownika pompy ciepła. Ciepło wytworzone przez pompę ciepła zasila 

zbiornik buforowy, z którego poprowadzona jest instalacja wody ciepłej do docelowej 

lokalizacji. Jako mechanizm bezpieczeństwa, stężenie metanu w szybie kopalnianym 

jest monitorowane i jeśli poziom ten przekroczy ustaloną normę, system zostanie 

wyłączony. Wadą opisanej powyżej instalacji jest fakt, iż woda kopalniana zostaje 

ponownie odprowadzona do szybu, co nie może mieć miejsca w przypadku czynnych 

kopalń podziemnych, dlatego instalacja sprawdzi się istotnie w przypadku szybów 

wyłączonych z eksploatacji. Jednakże autor na podstawie własnych badań wskazuje, iż 

wraz z zmniejszeniem poziomu wody w szybie, sprawność COP instalacji spada. Dla 

przykładu przy głębokości 15 m wartość COP wynosi 3,95, natomiast dla głębokości 

120 m stanowi wartość 2,9 [7]. 
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Rysunek 2. Uproszczony schemat odzysku ciepła z wody kopalnianej [8] 

Inny przykład instalacji oparty również na pompie ciepła i zbiorniku buforowym 

prezentowany jest na rys 2. Przedstawiona na rysunku instalacja wykorzystuje 

podobnie jak w przykładzie pierwszym, wodę kopalnianą z tą różnicą, iż w oma-

wianym przykładzie woda nie jest zawracana do szybu, lecz kierowana w całości do 

zbiornika osadniczego. Jednakże zanim woda trafi do zbiornika, jej część kierowana 

jest do obiegu zasilającego pompę ciepła poprzez wymiennik ciepła, przed którym 

zamontowany jest filtr siatkowy mający za zadanie ograniczyć korozje jak i niszczenie 

wymiennika. Woda kopalniana po oddaniu ciepła w wymienniku do obiegu zasila-

jącego parownik pompy ciepła trafia do zbiornika, gdzie poddawana jest dalszym 

procesom uzdatniania. Pompa ciepła podobnie jak w poprzednim przypadku podgrzewa 

zbiornik buforowy, z którego zasilana jest docelowa instalacja. Zaletą powyższej 

metody jest brak ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z transportem wody na 

powierzchnię, jednakże odbiór ciepła z wody kopalnianej na powierzchni może okazać 

się mniej efektywny od poprzedniej metody ze względu na możliwość ochłodzenia 

wody wypompowanej na powierzchnię [8]. 

4. Ocena możliwości odzysku ciepła z wody kopalnianej na podstawie 

polskiej kopalni 

W rozdziale przedstawiono analizę możliwości odzysku ciepła opartą na podstawie 

rzeczywistych danych pochodzących z polskiej kopalni węgla kamiennego 

zlokalizowanej w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym. W obliczeniach jako odbiornik 

ciepła wskazano instalację ciepłej wody użytkowej. Instalacja ta ze względu na swoje 

przeznaczenie posiada względnie stałe na przestrzeni roku dobowe zapotrzebowanie, 

które w dużej mierze wiąże się z dostarczaniem ciepłej wody do łaźni górniczych. Ze 

względu na charakter odbioru ciepła, szczyt zapotrzebowania na ciepłą wodę przypada 

po zmianach produkcyjnych podczas kąpieli górników. Dlatego istotne jest 

zmagazynowanie w instalacji dużych ilości ciepłej wody poprzez zbiornik buforowy. 

Ze względu na częstotliwość pompowania wody, oraz zapotrzebowanie instalacji na 
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ciepłą wodę użytkową założono, iż pompa pracować będzie przez 4 godziny na zmianę 

roboczą, co stanowi 12 godzin w ciągu doby, zasilając zbiornik buforowy. Do obliczeń 

przyjęto następujące założenia: 

 woda pochodząca z odwadniania kopalni przepompowywana jest 4 godziny na 

zmianę (ośmiogodzinną), a wydajność pompy wynosi 400 m
3
/h, 

 temperatura wody kopalnianej wynosi co najmniej 20°C, 

 woda podgrzewana jest od temperatury 5°C do 55°C (na cele ciepłej wody 

użytkowej), 

 zapotrzebowanie wody do celów c.w.u. wynosi 600 m
3
/dobę. 

Potencjał energii cieplnej jaki można uzyskać z wody kopalnianej obliczono na 

podstawie wzoru (1) [9]: 

                   (1) 

gdzie: Pc – potencjał energii cieplnej, W, ΔT – stopień schłodzenia wody 

w parowniku (zwyczajowo dla pomp ciepła przyjmuje się 5°C), °C, Q – strumień 

przepływającej wody, m
3
/s, Cp – ciepło właściwe wody, 4186,8 J/(kgK), ρ – gęstość 

wody, 1000 kg/m
-3

. 

Na podstawie wzoru (1), sporządzono wykres umieszczony na rysunku 3. 

przedstawiający potencjał energii cieplnej pochodzącej z wody kopalnianej. Obliczenia 

wykonano dla Δt równej odpowiednio 4°C, 5°C oraz 6°C 

 
Rysunek 3. Wykres potencjału energii cieplnej wody kopalnianej w zależności od stopnia schłodzenia wody 

przez parownik [opracowanie własne] 

Na podstawie wykresu prezentowanego na rysunku 3. można odczytać, iż potencjał 

energii pochodzącej z wody kopalnianej zwiększa się wraz z wzrostem stopnia 

schłodzenia co istotnie ma największy wpływ na otrzymaną wartość, zakładając stały 

strumień przepływającej wody. Wartość zwiększa się wraz z zwiększeniem różnicy 

temperatury. 

Wydajność pompy ciepła Pw obliczona na podstawie potencjału energii cieplnej 

Pc określono na podstawie wzoru (2) [9]: 
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                          (2) 

gdzie: Pw – wydajność pompy ciepła (moc grzejna pompy ciepła), kW, Pc – 
potencjał energii cieplnej (wody kopalnianej), kW, COP – współczynnik efektywności 
pompy ciepła, -. 

Wartość COP przyjęto przy stałym odbiorze ciepła z dolnego źródła w zakresie od 
3 – 3,5 zgodnie z pracami [7, 10]. 

Do obliczeń zapotrzebowania energii do ogrzewania c.w.u. posłużono się 
uproszczoną metodą bazując na średnio-godzinnych wartościach: 

Średnią moc układu ciepłej wody użytkowej Pśrh można obliczyć wg. wzoru nr 3 [9]: 

       
    

    
                      (3) 

gdzie: qśrh – średnie godzinowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową, m
3
/h, cw – 

ciepło właściwe wody, przyjęto 4,176 kJ/(kg·K), Twc – temperatura wody ciepłej; Twc = 
55°C, Twz – temperatura wody zimnej (zasilanej z sieci); Twz = 5°C, ρ – gęstość wody dla 
temperatury średniej Tśr zasilania i powrotu, kg/m

3
. 

Na podstawie wzoru (3) określono średnią moc układu (zapotrzebowanie na moc) 
ciepłej wody użytkowej która wynosi 1,4 MW. 

Moc cieplna pompy ciepła przy zastosowaniu zasobnika buforowego Qpc 

wyznaczyć można według zależności [8]: 

     
       

       
       (4) 

gdzie: Pw – moc grzejna pompy ciepła [kW], Pśrh – obliczeniowe zapotrzebowanie 
na moc cieplną do ogrzewania ciepłej wody użytkowej kW, tz – czas wykorzystania 
zasobnika (postoju pompy ciepła) w ciągu doby, h. 

Wymagana moc grzewcza pompy ciepła Pw wynosi 2,88 MW. 

 
Rysunek 4. Wykres możliwej do uzyskania mocy pompy ciepła dla parametrów wody wskazanej 

w założeniach [opracowanie własne] 

Na podstawie analizy wykresu zlokalizowanego na rysunku 4 możemy zauważyć, 
że dla założonych wartości, pompa ciepła przy Δt (stopniu schłodzenia wody 
kopalnianej) równej 4°C, nie jest w stanie zapewnić odpowiedniej mocy dla 
zapewniania ogrzania ciepłej wody użytkowej, natomiast już dla wartości Δt=5°C 
pompa ciepła dla wszystkich prezentowanych wartości COP jest w stanie zapewnić 
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wymaganą moc. Nie inaczej jest w przypadku temperatury Δt=6°C. Dla takiej 
temperatury możemy zauważyć wyraźne przewymiarowanie instalacji.  

Analizując jeden z zaprezentowanych wariantów temperatury schłodzenia wody 
kopalnianej możemy zauważyć minimalne obniżenie mocy grzewczej pompy ciepła 
wraz z zwiększającym się COP (rys. 4). Wynika to z faktu iż wraz ze wzrostem COP 
(czyli sprawności pompy ciepła), przy niezmiennym odbiorze ciepła z dolnego źródła, 
zwiększa się iloraz mocy grzewczej (energia odebrana z dolnego źródła + moc pobrana 
przez układ sprężarki) do tzw. „mocy pobieranej z sieci” (który pokazuje wykres 
umieszczony na rysunku 5).  

 
Rysunek 5. Wykres poboru mocy elektrycznej przez pompę ciepła dla parametrów wody założonych przy 

różnych wartościach COP oraz Δt [opracowanie własne] 

Pomimo iż wraz ze wzrostem COP występuje nieznaczny spadek mocy pompy 
ciepła (maksymalnie 6,6% dla COP = 3,5), to widoczny jest znacznie mniejszy spadek 
mocy pobieranej z sieci dla COP = 3,5 bo aż 20%. Przekłada się to na zmniejszenie 
kosztów zewnętrznych (zmniejszenie kosztów energii do zasilania sprężarki) oraz 
poprawę ogólnych bilansów. Wykresy na rysunku 6 przedstawiają udział energii 
cieplnej pobranej z dolnego źródła oraz energii elektrycznej pobranej z sieci dla 
zapewnienia Δt = 5⁰C.  

  
Rysunek 6. Wykres udziału mocy chwilowej pobranej z dolnego źródła oraz mocy chwilowej pobranej z sieci 
elektrycznej dla temperatury schłodzenia wody kopalnianej Δt=5⁰C, w ujęciu: a) wartości bezwzględnej, b) 

udziału procentowego [opracowanie własne].  
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5. Podsumowanie 

W artykule omówiono krótko niektóre z obecnie stosowanych sposobów odzysku 

ciepła z wody kopalnianej. Sposoby te opierają się głównie o wykorzystanie pomp 

ciepła ze względu na stosunkowo małą temperaturę pierwotnego obiegu, którym jest 

woda kopalniana. Wytwarzanie energii cieplnej za pomocą pomp ciepła jak również 

wykorzystywanie wody kopalnianej w porównaniu do konwencjonalnych systemów 

np. przy użyciu gazu ziemnego, w kilku zastosowaniach, oznacza oszczędności 

ekonomiczne powyżej 70% i obniża emisję CO2 między 20-40% [11, 12]. Szczególnie 

opłacalna staje się inwestycja, kiedy woda już zostaje wypompowywana na 

powierzchnie (np. w istniejących kopalniach), co nie generuje dodatkowych kosztów 

jej pozyskania. 

W artykule poddano analizie teoretyczną możliwość wykorzystania wody dołowej 

na przykładzie jednej z polskich kopalń węgla kamiennego. Okazuje się, iż przy 

aktualnych parametrach zrzucanej wody, potencjał energetyczny, jaki woda ze sobą 

niesie jest wystarczający do pokrycia zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową 

kopalni, przy zachowaniu pewnych ustalonych w artykule wartości.  

Moc cieplna, jaką można odzyskać z wód kopalnianych w zależności od wielkości 

odpompowywanej wody mogła by być wystarczająca do pokrycia nie tylko 

zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową ale także do ogrzewania obiektów lub 

ogrzewania porą zimową powietrza w szybach wdechowych. 

Niestety ale ze względu na stosunkowo małe wydajności, oraz niewysoką 

temperaturę, systemy grzewcze wykorzystujące jako dolne źródło ciepła wodę 

kopalnianą, mogą nadawać się do wykorzystania lokalnego. Wielkość samej instalacji 

zależeć będzie od parametrów wody odpompowywanej z kopalni, przeznaczenia 

instalacji oraz odbiorców. Ze względu na charakterystykę źródła, instalacji prócz 

zastosowania bezpośrednio w strukturze sieci energetycznej kopalni może zostać 

wykorzystana w grupie budynków zlokalizowanych w bliskiej odległości od miejsca 

zrzutu wody kopalnianej czy wyodrębnionych obiektach kubaturach, lub budynkach 

użyteczności publicznej jak baseny, które charakteryzują się niemal stałym odbiorem 

ciepła na przestrzeni roku. Instalacja może być okresowo wspomagana z konwencjo-

nalnych kotłowni węglowych, olejowych lub gazowych. 
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Streszczenie 

 Woda kopalniana jako źródło niskotemperaturowej energii jest wciąż niedoceniana, chociaż stanowi 

stabilne źródło temperatury które jest znacząco wyższe niż średnioroczna temperatura powietrza w danej 

lokalizacji. W artykule przedstawiono przykładowe projekty wykorzystania wody kopalnianej do celów 

ogrzewczych, dodatkowo wskazując teoretyczne możliwości odzysku ciepła na podstawie rzeczywistych 

wartości występującej w jednej z polskich kopalń. 
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Possibility of heat recovery from mine water using a heat pump 

Abstract 

 Mining water as a source of low temperature energy is still underestimated, although it is a stable source of 

temperature which is significantly higher than the average annual air temperature in a given location. The 

article presents exemplary projects for the use of mine water for heating purposes, additionally indicating 

the theoretical possibilities of heat recovery based on real values occurring in one of the Polish mines. 
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Możliwości wykorzystania ciepła odpadowego 
dla ogrzewania powietrza wentylacyjnego  

w kopalniach podziemnych 

1. Wstęp 

Przemysł wydobywczy należy do jednych z najbardziej energochłonnych gałęzi 
krajowej gospodarki. Duże zużycie energii przekłada się na zwiększone koszty 
wydobycia, bezpośrednio wpływając na rentowność kopalni. W kopalniach 
podziemnych możemy zasadniczo wymienić cztery podstawowe „odbiorniki” 
instalacje odbioru ciepła: 

 instalacja centralnego ogrzewania budynków (wykorzystywana w sezonie 
zimowym); 

 instalacja ogrzewania powietrza wlotowego do kopalni (wykorzystywana 
w sezonie zimowym); 

 instalacja przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach (wykorzystywana 
przez cały rok); 

 instalacja wody technologicznej (wykorzystywana przez cały rok). 
W artykule przedstawiono teoretyczne możliwości pozyskiwania energii odpadowej 

z systemu wentylacyjnego kopalni, odmetanowania oraz technologii sprężania 
powietrza. Przeprowadzono analizę możliwości odzysku ciepła odpadowego z szybu 
wentylacyjnego zlokalizowanego na terenie jednej z kopalń Górnośląskiego Zagłębia 
Węglowego. Odzyskiwane ciepło może być przekazywane do ogrzewania powietrza 
wentylacyjnego w kopalniach podziemnych. 

1.1. Odzysk ciepła z powietrza odprowadzanego szybami wydechowymi 

Jednym ze sposobów wstępnego ogrzewania powietrza wlotowego do kopalni jest 
użycie krzyżowo-płytowego wymiennika ciepła. Powietrze zimne przechodzi przez 
wymiennik ciepła odbierając ciepło od powietrza ciepłego usuwanego z kopalni. 
Wymiennik ciepła jest częścią układu wentylacyjnego kopalni do działania którego 
wymagany jest przepływ powietrza, który może wynosić nawet kilka milionów m

3
/h. 

Odzyskana energia w sposób ciągły zostaje przekazane do powietrza zimnego 
(zewnętrznego) wprowadzanego do kopalni, co pozwala zaoszczędzić do 60% energii. 
Wymienniki zbudowane są z materiału odpornego na korozję, co jest szczególnie 
ważne ze względu na wysoką zawartość wilgoci w powietrzu usuwanym z kopalni. 
Płyty wymiennika ciepła są zaprojektowane tak, aby powodowały możliwie 
najmniejszy spadek ciśnienia oraz minimalizowały zużycie energii pobieranej przez 
silniki napędzające wentylatory głównego przewietrzania. Sprawność wymiennika 
ciepła sięga niemal 60%. Do zalet układu możemy zaliczyć dużą pewność działania, 
natomiast do wad stosunkowo niską sprawność oraz możliwość zastosowania układu 
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w przypadku gdy szyb wdechowy i wydechowy zlokalizowane są blisko siebie. 
Schemat przepływów przez wymiennik pokazano na rysunku 1. Na rysunku 
2 pokazano widok wymiennika ciepła znajdującego się w szwedzkiej kopalni 
Zinkgruvan należącej do Lundin Mining. 

 
Rys. 1.Schemat działania płytowego wymiennika ciepła [opracowanie własne na podstawie 1] 

 

 

Rys. 2. Wymiennik ciepła w Zinkgruvan. Powietrze wylotowe wchodzi do wymiennika ciepła w lewym 

dolnym rogu, a ogrzane powietrze zasilające opuszcza po prawej stronie [1] 

Dello w swojej pracy [2] przedstawił przykład instalacji pozwalającej na odzysk 

ciepła z powietrza usuwanego z kopalni przy pomocy wymienników ciepła rys 3. Jest 

to instalacja z zamkniętą pętlą glikolową, w której zamontowane są dwa układy 

wymienników rurowo-żebrowych w układzie z przepływem krzyżowym. Jeden 

z wymienników usytuowany jest w budynku, w którym powietrze zostaje usuwane 

z kopalni natomiast drugi w budynku w którym powietrze wprowadzane jest do 

kopalni. Tysiące kilowatów mocy cieplnej w sposób ciągły zostaje przekazane za 

pośrednictwem glikolu do powietrza wprowadzanego do kopalni ogrzewając je, co 

pozwala zaoszczędzić nawet do 85% energii. Do zalet układu możemy zaliczyć 

wysoką sprawność, natomiast do wad możliwość zastosowania układu w przypadku 

gdy szyb wdechowy i wydechowy zlokalizowane są blisko siebie. 
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Rys. 3. Zasada działania krzyżowo-płytowego wymiennika do odzysku ciepła z powietrza usuwanego 

z kopalni [opracowanie własne na podstawie 2] 

Kolejnym sposobem odzysku ciepła ze strumienia powietrza odprowadzanego 

z kopalni jest wykorzystanie instalacji chłodniczej. Niektóre głębokie kopalnie 

zlokalizowane w zimnych regionach posiadają instalacje chłodniczą, która chłodzi 

powietrze wlotowe w okresie letnim a ogrzewa w okresie zimowym. Takie instalacje 

stają się niezbędne dla niektórych głębokich kopalń, gdzie wysoka temperatura 

pierwotnych skał połączona z wysoką temperaturą powietrza zewnętrznego 

w miesiącach letnich wymaga zastosowania instalacji chłodniczej w celu utrzymania 

wymaganego poziomu temperatury. Aby odzyskać ciepło z powietrza wylotowego 

obieg ciepła musi być odwrócony. System z wykorzystaniem pompy ciepła 

przedstawiony jest na rys. 4. Woda przenosi ciepło do parownika dzięki odzyskowi 

ciepła z powietrza usuwanego z kopalni poprzez wieżę grzewczą (zwaną powszechnie 

wieżą chłodniczą), natomiast skraplacz poprzez wodny roztwór glikolu ogrzewa 

powietrze wlotowe do kopalni. Instalacja chłodnicza jest oparta na pompie ciepła, 

przez co posiada wszystkie zalety związane z stosowaniem wspomnianych układów. 

W okresie letnim taki układ może pracować w cyklu odwróconym [3]. Do zalet układu 

możemy zaliczyć wysoką sprawność, natomiast do wad znacznie wyższy koszt 

instalacji w stosunku do pozostałych układów oraz dużą liczbę elementów która może 

wpłynąć na awaryjność instalacji. 

 
Rys. 4. Schemat odzysku ciepła z wykorzystaniem instalacją chłodniczą [opracowanie własne na podstawie 3] 
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1.2. Ciepło z układów kogeneracyjnych 

Najpopularniejszym obecnie sposobem wykorzystania energii w Polsce oraz na 

świecie z metanu pozyskiwanego w kopalniach jest szeroko rozwinięta technologia 

produkcji energii elektrycznej. W kopalniach metanowych stosuje się wytwarzanie 

energii elektrycznej poprzez spalanie gazu w silnikach gazowych. Silniki gazowe 

pozwalają na wykorzystanie metanu przy minimalnej jego koncentracji równej 40% 

jak podaje literatura lub 35% jak podaje praktyka [4]. Schemat ideowy technologii 

wykorzystania gazu z odmetanowania został przestawiony na rysunku 5. Do 

podstawowych zalet silników gazowych można zaliczyć ich modułową budowę 

pozwalającą na późniejszą zmianę lokalizacji.  

 

Rys. 5. Technologie wykorzystania gazu z układu odmetanowania kopalni [4] 

Metan ujęty odmetanowaniem jest także wykorzystany w istniejących kotłach 

gazowych, lub współspalany w kotłach węglowych.  

Najbardziej ekonomicznie uzasadnionym układem wykorzystującym metan są 

obecnie układy trójkogeneracyjne, w których jednocześnie wytwarzane są trzy nośniki 

energii w postaci: elektryczności, ciepła i chłodu. 

W Polsce obecnie większość ujętego metanu przetwarzane jest energetycznie 

w układach kogeneracyjnych. Układy te pozwalają na wytworzenie energii 

elektrycznej oraz odzysku tzw. ciepła odpadowego, które wykorzystane jest na 

ogrzanie ciepłej wody użytkowej, wytwarzanie pary technologicznej lub do 

ogrzewania budynków. Pomimo skutecznego wykorzystywania ciepła odpadowego 

w kogeneracji, istnieją pewne nadwyżki ciepła niskotemperaturowego które mogłyby 

być wykorzystane w ogrzewaniu powietrza wlotowego do kopalni [5]. 

1.3. Odzysk ciepła z sprężania powietrza 

Procesy technologiczne w górnictwie podziemnym wymagają wytworzenia 
sprężonego powietrza do zasilania pomocniczych maszyn i urządzeń. Aktualnie dla 
kopalń głębokich wymagane jest ochłodzenie sprężonego powietrza z uwagi na trudne 
warunki klimatyczne w kopalni. Ciepło wytworzone podczas procesu sprężania 
powietrza może być wykorzystane do celów grzewczych w kopalniach. Dobrze 
zaplanowana inwestycja zwraca się już po okresie od 1 roku do 3 lat. Ponad 90% 



 

 

Dariusz Obracaj, Sebastian Sas 

 

48 

energii dostarczanej do sprężarki może być odzyskiwane w formie wartościowego 
ciepła [6].  

Istnieją dwa podstawowe źródła odzyskiwania ciepła ze sprężarek śrubowych: 

 wykorzystywanie ciepłego powietrza chłodzącego, wyrzucanego z kompresora, 

 wykorzystania ciepła obwodu olejowego [7]. 
W polskich kopalniach z powodzeniem wykorzystuje się energię odpadową 

powstającą podczas sprężania powietrza, jednak te najbardziej efektywne instalacje 
dotyczą tych powstałych w ostatnich latach. Ciepło odbierane jest za pomocą 
wymienników ciepła z obiegu chłodzącego olej przepływający przez sprężarkę, 
następnie przekazywane do instalacji kopalnianej. Ciepło wykorzystywane jest 
głównie do ogrzewania ciepłej wody użytkowej ze względu na stabilne w skali roku 
zapotrzebowania na energię [8, 9].  

Na rys. 6. przedstawiono przykładowy schemat bilansu energetycznego sprężarki. 
 

 
  

Rys. 6. Schemat bilansu energetycznego sprężarki [7] 

2. Zapotrzebowanie energii w ogrzewaniu powietrza wlotowego 

Ogrzewanie powietrza dostarczanego do szybów wdechowych wymaga dostar-
czenia dużej ilości energii cieplnej i generuje niemałe koszty, kwalifikowane większości, 
jako koszty stałe (niezależne od wielkości produkcji). Aspekt ekonomiczny powinien 
być, więc bodźcem do modernizowania i usprawniania układów ogrzewania, 
szczególnie w branży górniczej, która charakteryzuje się wysoką energochłonnością. 
Na wykresie 7 przedstawiono uporządkowany wykres temperaturowy dla miejscowości 
Katowice skonstruowany na podstawie danych ze stacji meteorologicznej zlokali-
zowanej na terenie jednej z kopalni Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Na wykresie 
przedstawiono zarejestrowane zmiany temperatury powietrza zewnętrznego 
w sezonach zimowych 2011/2012 do 2016/2017 oraz dane statystyczne z okresu 30 lat 
dla stacji zlokalizowanej w Katowicach tzw. Typowe Lata Meteorologiczne (TLM) 
[10]. Na podstawie wykresu możemy zobaczyć, iż sezon grzewczy dla ogrzewania 
powietrza wlotowego do kopalni, reprezentowany przez TLM jest najdłużej trwającym 
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okresem (nawet 3 krotnie dłuższym od najkrótszego sezonu przedstawionego na 
wykresie 7). Nie zmienia to faktu, że w najkrótszym okresie (sezon 2011/2012 i sezon 
2016/2017 występowały temperatury niższe niż w danych dla TLM. Fakt ten 
potwierdzają wyniki zużycia ciepła, energii, jakie powstałyby przy ogrzaniu strumienia 
powietrza wynoszącego 1000 m

3
/min do temperatury powietrza 1°C. Na podstawie 

danych wieloletnich wykreślono wykres szczytowego zapotrzebowania na moc 
grzewczą wyrażoną przez wymagany strumień dostarczanej entalpii odniesiony do 1 
m

3
 powietrza (rys. 8). Uwzględniając statystyczny rozkład temperatur w ciągu roku, 

można stwierdzić że tak wielkie zapotrzebowanie na moc występuje jedynie 
kilkanaście godzin w roku. 

 

Rys. 7. Uporządkowany wykres temperaturowy dla ogrzewania powietrza wlotowego do kopalni w rejonie 

Katowic [opracowanie własne] 

 
Rys. 8. Wykres zapotrzebowania mocy dla ogrzewania powietrza wlotowego w szybie wdechowym 

[opracowanie własne] 
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Rys. 9. Zużycie energii w trakcie trwania sezonu grzewczego dla przyjętej jednostki strumienia powietrza 

wprowadzanego do szybu V=1000 m3/min, dla teoretycznej sprawności układu 100% [opracowanie własne] 

Oprócz ogrzewania powietrza wlotowego, kopalnie zużywają energię na inne cele 

grzewcze. Na wykresach zamieszczonych na rys 10-11 przedstawiono przykładowe 

zużycie ciepła oraz koszty energii dla różnych celów grzewczych w jednej z kopalń 

Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Przedstawione dane mają wyłącznie charakter 

poglądowy. 

 

Rys. 10. Wykres zużycie energii w zależności od źródła [opracowanie własne] 
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Rys. 11. Wykres kosztów ogrzewania w zależności od źródła [opracowanie własne] 

3. Koncepcja wykorzystania powietrza odprowadzanego dla celów 

ogrzewania powietrza doprowadzanego do kopalni 

Do ogrzewania powietrza wlotowego można wykorzystać w sposób pośredni różne 

źródła ciepła odpadowego w kopalni. Przykładem może być wykorzystanie ciepła 

odpadowego z układów kogeneracji w postaci ciepła odpadowego pochodzącego 

z chłodzenia silnika. Również ciepło odzyskane z procesów sprężania powietrza 

można wykorzystać w sposób pośredni lub nawet w sposób bezpośredni. Przykładem 

bezpośredniego wykorzystania ciepła do ogrzewania powietrza wlotowego jest układ 

podany w pracy [7], w którym ciepło wytwarzane przez sprężarkę zostaje zassane 

przez szyb. 

Parametry termodynamiczne powietrza wypływającego z szybu wydechowego 

kształtowane są przez wiele złożonych procesów wymiany ciepła i masy. Przepływ 

ciepła pomiędzy górotworem a wyrobiskiem górniczym odbywa się w sposób jawny 

przez przewodnictwo cieplne, promieniowanie, konwekcję oraz utajony przez 

parowanie wody lub skroplenie pary wodnej (sposób utajony). Przy przepływie 

powietrza w dół następuje sprężanie powietrza, a przy ruchu wznoszącym jego 

rozprężanie. Obniżaniu ciśnienia (bez wymiany ciepła) towarzyszy zmniejszenie 

temperatury, natomiast jego wzrostowi zwiększenie temperatury. Wartości strumienia 

ciepła przenoszonego od skał do powietrza zależą od wielu czynników takich jak [11]: 

 głębokość do której znajduje się wyrobisko, i związane z nią temperatura 

pierwotna skał; 

 temperatura przepływającego powietrza i jej zmiany w czasie; 

 budowa geologiczna skał otaczających, (własności fizyczne skał, takie jak: 

pojemność cieplna, gęstość, współczynnik przewodnictwa cieplnego); 

 wymiary geometryczne wyrobisk; 

 okres przewietrzania; 

 wydatek i prędkość przepływu powietrza; 
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 wymiana wilgoci i zmiana stanu skupienia wody zawartej w powietrzu; 

 ciepła wydzielanego z urządzeń występujących w szybie; 

 straty ciśnienia powietrza przepływającego przez wyrobisko. 

Powietrze przepływające przez wyrobisko ma na ogół inną temperaturę niż 

otaczające go skały. Gradient tej wartości powoduje przepływ ciepła. Transport ciepła 

w skałach odbywa się przez przewodnictwo cieplne. Skały wokół wyrobisk, do których 

napływa powietrze atmosferyczne stanowią pewnego rodzaju generator ciepła. Latem, 

kiedy ciepłe powietrza atmosferyczne ogrzewa skały, powietrze ochładza się, 

natomiast zimą, zimne powietrze chłodzi skały odbierając od nich ciepło, co powoduje, 

że zakres sezonowych wahań temperatury na drodze powietrza kopalnianego 

zmniejsza się. Wahania te zwiększają się w szybach. Natomiast w wyrobiskach 

oddalonych od szybów wahania temperaturowe mają zwykle niewielki zakres [12]. 

Przykładem wartości entalpi powietrza obliczonej na podstawie parametrów powietrza 

w szybie wydechowym SW-VI-Jas kopalni Jas-Mos przedstawia wykres umiejąco-

wiony na rysunku 12 [13].  

Entalpie powietrza wilgotnego zawartego w strumieniu powietrza usuwanego 

z kopalni obliczono na podstawie zależności (1) [14]: 

            (1) 

gdzie:    – entalpia powietrza suchego, kJ/kg,  - wilgotność właściwa powietrza, 

kg/kgP.S,   -entalpia pary wodnej, kJ/kg 

Entalpie powietrza suchego obliczono z zależności (2) [14]: 

           (2) 

gdzie:   - ciepło właściwe powietrza suchego, 1,005 kJ/kgK, t – temperatura 

powietrza wg termometru suchego, K 

Entalpie powietrza wilgotnego obliczono z zależności (3) [14]: 

             (3) 

gdzie:    - ciepło właściwe pary wodnej, 1,93 kJ/kgK, t – temperatura powietrza 

wg termometru suchego, K, r – ciepło parowania wody, 2500 kJ/kgK. 

 

Rys. 12. Entalpia zawarta w powietrzu usuwanym z kopalni [opracowane własne na podstawie 13] 
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Duży potencjał energetyczny powietrze usuwanego z kopalni zarówno w porze 

letniej jak i zimowej może posłużyć jako dolne źródło energii przy wykorzystaniu 

pompy ciepła jako urządzenia pośredniczącego przy wymiana ciepła pomiędzy 

powietrzem odprowadzanym a wprowadzanym do kopalni.  

Strumień odzyskiwanej entalpi obliczono w oparciu o wzór na Wydajność pompy 

ciepła Pw (4) [15]: 

                         (4) 

gdzie: Pw – wydajność pompy ciepła (moc grzejna pompy ciepła), kW,  

Pc – potencjał energii cieplnej (powietrza wentylacyjnego), kW, COP – współczynnik 

efektywności pompy ciepła, -. 

 

Rys. 13. Maksymalny strumień odzyskiwanej entalpii od powietrza odprowadzanego szybem w funkcji COP 

oraz Δt [opracowanie własne] 

Strumień entalpi w okresie zimowym posiada stosunkowo dużą wartość, która 

odpowiada temperaturze oscylującej w granicach 16°C, co pozwala na bardzo dobre 

możliwości wykorzystania ciepła (Możliwość wykorzystania ciepła zostały 

przedstawione w rozdziale 2). Pobrane ciepło zostałoby przekazane do górnego źródła, 

które miałoby za zadanie podgrzać wodę służącą do ogrzewania powietrza wlotowego. 

Na rysunku 13 zaprezentowany jest wykres możliwości pozyskania ciepła z powietrza 

odprowadzanego z kopalni w zależności od gradientu temperatury oraz wartości COP 

dla 1 kg/s odprowadzanego powietrza. W obliczeniach założono, że temperatura 

powietrza odprowadzanego jest stała i wynosi 16°C. Z wykresu wynika, iż wielkość 

możliwej do odzyskania energii, przy założeniu teoretycznej sprawności układu równej 

100% dla Δt = 7°C może sięgać nawet 13 kW, natomiast dla standardowej wartości 

Δt = 5°C około 9 kW. 

4. Podsumowanie 

Rzeczywiste zapotrzebowanie na moc cieplną do podgrzewania powietrza 
wlotowego do kopalni zależy od aktualnych warunków temperaturowych powietrza 
atmosferycznego. Z uporządkowanego wykresu temperaturowego dla Katowic wynika, 
iż skrajne parametry powietrza wynoszące mniej niż 10°C występują bardzo rzadko. 
Oczywiście jest to ujęcie statystyczne, przez co mogą występować wartości tempe-
ratury niższe tak jak np. w sezonie 2011/2012. Wykorzystanie pompy ciepła, jako 
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źródła pośredniczącego przy wymianie ciepła między powietrzem odprowadzanym 
szybem wydechowym a powietrzem wlotowym do kopalni może dostarczyć 
oszczędności poprzez obniżenie kosztów stałych oraz zmniejszenie emisji CO2 (gdyż 
do tej pory istnieją układy oparte o konwencjonalne kotłownie przyzakładowe, więc 
jest to rozwiązanie niewątpliwie proekologiczne). Źródłem dolnym układu odzysku 
ciepła może być powietrze usuwane z kopalni, które cechuje się bardzo małymi 
wahaniami temperatury oraz względnie stałym wydatkiem powietrza, dzięki czemu 
sprawność pompy ciepła pozostawałaby na względnie stałym poziomie mocy, inaczej 
niż w przypadku tradycyjnych powietrznych pomp ciepła, zależnych od temperatury 
powietrza zewnętrznego. Problemem do rozwiązania jest sprawna instalacja 
wymiennika ciepła. Taka instalacja musi brać pod uwagę wilgotność względną 
powietrza odprowadzanego z kopalni w zakresie 90÷98% oraz jego zanieczyszczenia. 
Istotnym aspektem jest również minimalizacja oporów przepływu powietrza przez 
wymiennik, co ma decydujący wpływ na skuteczne, bezawaryjne i bezpieczne 
użytkowanie wentylatorów głównego przewietrzania kopalni [15]. 

Praca sfinansowana w ramach grantu dziekańskiego numer 15.11.100.012 
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Możliwości wykorzystania ciepła odpadowego dla ogrzewania powietrza 

wentylacyjnego w kopalniach podziemnych 

Streszczenie 

W kopalniach podziemnych istnieje wiele źródeł energii, które często są bezpowrotnie tracone, a które 

mogłyby być wykorzystane w strukturze energetycznej kopalni.  

W artykule przedstawiono możliwości odzysku ciepła z powietrza odprowadzanego z kopalni, metanu 

pochodzącego z instalacji odmetanowania kopalni oraz ciepła odpadowego pochodzącego z procesu 

sprężania powietrza. Szczególną uwagę poświęcono koncepcji wykorzystania powietrza odprowadzanego 

z kopalni dla celów ogrzewania powietrza doprowadzanego do kopalni. Na podstawie rozważań wykazano 

iż powietrze usuwane z kopalni w sezonie zimowym może stanowić potencjalne źródło energii do 

ogrzewania powietrza wlotowego do kopalni jeśli w procesie wykorzystamy układ pompy ciepła. Ilość 

możliwej do odzyskania energii może stanowić rząd nawet kilku tysięcy kW energii. 

Słowa klucz: odzysk ciepła, powietrze kopalniane, ciepło geotermalne 

Possibilities of using waste heat for heating ventilation air in underground mines 

Abstract 

In underground mines, there are many sources of energy that are often irrecoverably lost and which could 

be used in the energy structure of a mine. 

The article presents the possibilities of heat recovery from the air removed from the mine, methane 

drainage and waste heat from the air compression process. Particular attention was given to the concept of 

using air removed from the mine for heating air supplied to the mine. Based on the conducted 

considerations, it is shown the possibility of using energy from the air removed from the mine to heat the 

inlet air in the winter season using a heat pump. The quantity of recoverable energy can amount to several 

thousand kWh. 

Keywords: heat recovery, mine air, geothermal heat 
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Analiza mikrostruktury i właściwości mechanicznych 

stali Sanicro 25 po starzeniu 

1. Wstęp 

Podstawowym źródłem wytwarzania energii elektrycznej w Polsce są złoża węgla 

kamiennego i brunatnego. Spalanie węgla w kotłach energetycznych powoduje emisję 

do atmosfery znacznych ilości zanieczyszczeń, takich jak: dwutlenek węgla (CO2), 

dwutlenek siarki (SO2), tlenki azotu (NOx) oraz różnego rodzaju pyłów. Dyrektywa 

Unii Europejskiej dotycząca ograniczenia emisji niektórych źródeł zanieczyszczeń do 

atmosfery ustala dopuszczalne graniczne wartości dla tych zanieczyszczeń [1]. Jedną 

z najważniejszych metod ograniczenia emisji szkodliwych substancji jest podwyż-

szenie parametrów pracy bloków energetycznych [2, 3]. Poprzez zwiększenie 

parametrów pary (temperatury i ciśnienia) do wartości odpowiadającym parametrom 

nadkrytycznym (24,1 MPa /540/ 565°C) i ultra-nadkrytycznym (28 MPa /600/ 620°C) 

(ciśnienie pary/temperatura pary świeżej/ temperatury pary wtórnie przegrzanej) 

możliwe jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery i zwiększenie 

sprawności bloków energetycznych o odpowiednio 44 i 46% [4. 5] (rys. 1).  

 

Rys.1. Wpływ parametrów pary (ciśnienie pary pierwotnej/ temperatura pary pierwotnej/ temperatura wtórnie 

przegrzanej) na obniżenie poziomu emisji zanieczyszczeń do atmosfery [2] 

Osiągnięcie tego typu parametrów wymaga zastosowania materiałów 

konstrukcyjnych o takich parametrach, jak:  

 wystarczająca odporność na utlenianie w parze wodnej i korozję wysoko-

temperaturową, 

 korzystne właściwości fizyczne m. in. mały współczynnik rozszerzalności 

liniowej oraz duży współczynnik przewodzenia ciepła. 

                                                                
1 agata.mer93@gmail.com, Instytut Inżynierii Materiałowej, Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii 

Materiałów, Politechnika Częstochowska, http://www.wip.pcz.pl/pl/. 
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 odpowiednie właściwości technologiczne m. in. spawalność oraz odkształcalność 

plastyczna na zimno i gorąco, 

 wysokie właściwości mechaniczne (w celu zapewnienia długotrwałej pracy 

w wysokiej temperaturze – wytrzymałość na pełzanie), 

 dostępność i akceptowalna cena [6, 7]. 

W części kotłowej bloku energetycznego kluczowymi elementami narażonymi na 

wysokie temperatury pary są: ściany szczelne wykonane z cienkościennych rurek, 

przegrzewacze i przegrzewacze wtórne pary oraz grubościenne rury pary świeżej 

i komory. W zależności od temperatury pracy (rys. 2) stosuje się tam takie grupy 

materiałów, jak: 

 niskostopowe stale o strukturze bainitycznej stosowne do temperatury 550˚C np. 

T24, 

 wysokostopowe stale martenzytyczne z grupy 9÷12% Cr z mikrododatkami 

stosowne do temperatury 620˚C np. VM12, 

 stale o strukturze austenitycznej z grupy Cr-Ni z mikrododatkami stosowne do 

temperatury 700˚C np. Sanicro 25, 

 stopy niklu i stopy na bazie niklu stosowne do temperatury 800˚C np. HR6W [2, 8]. 
 

 

Rysunek 2. Udział procentowy poszczególnych gatunków materiałów przy budowie bloków energetycznych 

w zależności od parametrów pary [8] 

Nowoczesne żarowytrzymałe stale o strukturze austenitycznej w porównaniu do 

dotychczas stosowanych w energetyce stali ferrytycznych czy martenzytycznych 

wykazują wyższą żarowytrzymałość i żaroodporność, dlatego też mogą pracować 

w warunkach pełzania nawet w temperaturze sięgającej 700˚C. W żarowytrzymałych 

stalach austenitycznych głównymi mechanizmami umocnienia mającymi szczególny 

wpływ na ich właściwości użytkowe są umocnienie roztworowe oraz umocnienie 

wydzieleniowe. Mechanizm umocnienia roztworowego związany jest z oddziaływaniem 

między atomami pierwiastków stopowych rozpuszczonych w osnowie a dyslokacjami. 

Rozpuszczone w sieci atomy generują lokalne pola odkształceń sprężystych, które 

zmniejszają ruchliwość dyslokacji. W wyniku tego oddziaływania następuje bloko-

wanie ruchu dyslokacji, co przyczynia się do wzrostu właściwości wytrzymałościo-

wych. Pierwiastkami najsilniej oddziałowującymi na przyrost umocnienia tym 

mechanizmem w stalach austenitycznych są: azot, węgiel, wolfram i molibden. 
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Umocnienie wydzieleniowe polega na umocnieniu stopów cząstkami faz wtórnych 

(węglikami/azotkami, fazami międzymetalicznymi) i jest wynikiem ich oddziaływania 

z dyslokacjami. Ze względu na wymiary cząstek wyróżnia się dwa mechanizmy 

oddziaływania dyslokacji z cząstkami: przecinanie cząstek przez dyslokacje oraz 

omijanie i opasanie cząstek przez dyslokacje (mechanizm Orowana). Umocnienie 

wydzieleniowe w stalach austenitycznych może być realizowane poprzez wydzielenia: 

MX, є_Cu, fazę Z, fazę Lavesa oraz w początkowym etapie eksploatacji także przez 

węgliki M23C6.  

W Polskiej energetyce w nowoczesnych oraz modernizowanych blokach 

energetycznych wykorzystywane są następujące stale: TP347HFG, Super304H, HR3C. 

Stal Sanicro 25 jest natomiast nowoczesnym materiałem perspektywicznym, obecnie 

na etapie badań i wdrażania do przemysłu energetycznego [7, 9-11]. 

2. Charakterystyka stali Sanicro 25 

Żarowytrzymała stal austenityczna X7NiCrWCuCoNbNB25-23-3-3-2 (Sanicro 25) 

została opracowana w Szwecji pod koniec lat 90-tych w ramach programu Thermie 

AD700 [12, 13]. Głównym założeniem podczas projektowania tej stali było uzyskanie 

materiału o stabilnej mikrostrukturze, wysokich właściwościach wytrzymałościowych 

oraz znacznej odporności na korozję [14].  

Stal Sanicro 25 należy do gatunku stali o osnowie austenitycznej typu 23/25. 

Wysokie właściwości użytkowe badana stal zawdzięcza umocnieniu roztworowemu 

atomami pierwiastków substytucyjnych i międzywęzłowych: wolframu i azotu oraz 

poprzez cząstki faz wtórnych: złożonego azotku NbCrN (faza Z) i wydzieleń bogatych 

w miedź ɛ_Cu [6, 15, 16]. Stal ta przy dobrze zbilansowanym pod względem 

ekonomicznym składzie chemicznym ze względu na swoje wysokie, bardzo dobre 

właściwości jest uznawana, jako materiał alternatywny wobec drogich żarowytrzy-

małych stopów niklu. Stal Sanicro 25 znajdzie swoje zastosowanie na rury bez szwu 

i jest przeznaczona na elementy urządzeń ciśnieniowych (np. przegrzewacze pary) 

pracujące w podwyższonej temperaturze i środowisku korozyjnym do temperatury 

695˚C [7, 17]. 

Celem pracy było określenie wpływu długotrwałego starzenia w temperaturze 600, 

650 i 700˚C w czasie do 10 000h na mikrostrukturę i właściwości mechanicznych 

nowoczesnej żarowytrzymałej stali austenitycznej X7NiCrWCuCoNbNB25-23-3-3-2 

(Sanicro 25). 

3. Metodyka i materiał do badań 

Do badań wykorzystano żarowytrzymałą stal austenityczną X7NiCrWCuCo 

NbNB25-23-3-3-2 (Sanicro 25). Badaną stal poddano izotermicznemu starzeniu 

w temperaturze 600, 650 i 700˚C w czasie do 10 000 godzin. Przeprowadzone badania 

obejmowały: 

 analizę składu chemicznego wykonaną za pomocą spektrometru iskrowego 

SpectroLab K2; 

 ocenę mikrostruktury przy użyciu mikroskopii optycznej (OM) oraz skaningowej 

mikroskopii elektronowej (SEM), wykorzystując odpowiednio mikroskop: 

Axiovert 25 firmy Carl – Zeiss Jena oraz mikroskop JOEL JSM – 6610 LV. 
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Analiza mikrostrukturalna przeprowadzona została na zgładach metalograficz-

nych trawionych odczynnikiem Mi19Fe; 

 badanie właściwości mechanicznych – pomiar twardości metodą Vickers’a 

i udarności, wykorzystując odpowiednio: twardościomierz FV-700 firmy 

FutureTech przy zastosowaniu obciążenia 30 kG (294,3 N) oraz młot udarnościowy 

Charpy’ego o początkowej energii łamania wynoszącej 300 J.  

4. Wyniki badań i ich analiza 

Skład chemiczny badanej stali przedstawiono w tabeli 1. Analizowany materiał 

spełniał wymagania składu chemicznego stali austenitycznej typu 23/25 z gatunku 

Sanicro 25 [13]. 

Tabela 1. Skład chemiczny stali Sanicro 25, % masy 

 C Si Mn P S Cr Ni W Co Cu Nb N B 

B
ad

an
a 

st
al

 

0,07 0,20 0,52 0,014 0,004 21,9 26,11 3,14 1,31 2,8 0,38 0,10 0,003 

w
ed

łu
g
 [

1
3
] 

0,04-

0,11 

max 

0,40 

max 

0,60 

max 

0,025 

max 

0,015 

21,5-

23,5 

23,5-

26,5 

2,0-

4,0 

1,0-

2,0 

2,0-

3,5 

0,30-

0,60 

0,15-

0,30 

max 

0,008 

Źródło: Opracowanie własne 

Żarowytrzymała stal austenityczna Sanicro 25 w stanie dostawy dostarczana jest po 

przesycaniu tj. nagrzaniu do temperatury 1175-1250˚C z następnym chłodzeniem 

w wodzie w celu uzyskania jednofazowej struktury o dobrych właściwościach 

plastycznych przy obniżonych właściwościach wytrzymałościowych [10]. W stanie 

dostawy analizowana stal charakteryzowała się strukturą austenityczną z widocznymi 

bliźniakami wyżarzania. Niska energia błędu ułożenia stali austenitycznych sprzyja 

tworzeniu się bliźniaków wyżarzania, zarówno o koherentnej, jak i niekoheretnej 

granicy z osnową. Granice bliźniacze cechują się niską energią (3-10% energii granicy 

ziarna), stąd zachodzące procesy wydzieleniowe na nich po dłuższych czasach 

starzenia/eksploatacji. Granice bliźniacze w stalach austenitycznych odgrywają istotną 

rolę, gdyż rozdzielają jednorodne ziarna austenitu i rozdrabniają strukturę, co 

przyczynia się do wzrostu plastyczności oraz ciągliwości ograniczając prawdopodo-

bieństwo pękania poprzez ziarna. Granice bliźniacze wpływają również pozytywnie na 

wzrost odporności na korozje międzykrystaliczną stali austenitycznych [18]. Wielkość 

ziarna badanej stali oceniono na 5-7 według skali wzorców ASTM. Drobne ziarno 

korzystnie oddziałuje na plastyczność stopów o osnowie austenitycznej – wydłużenie 

w trakcie próby pełzania przy wytrzymałości na pełzanie porównywalnej do stopów 

o strukturze gruboziarnistej. Ze względu na obecność wysokiej zawartości węgliko-

twórczego pierwiastka – niobu w składzie chemicznym badanej stali (tabela 1) 

obserwowane wydzielenia pierwotne są to najprawdopodobniej: złożony azotek 

NbCrN (faza Z) i węglikoazotki Nb(C/N). Wydzielenia te występowały wewnątrz 
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ziaren, miejscami ułożone były pasmowo (rys. 3) [6]. Cząstki pierwotne w stalach 

austenitycznych traktowane są, jako wydzielenia niekorzystne, gdyż na ich granicy 

międzyfazowej może zachodzić zarodkowanie i rozwój pęknięć pełzaniowych [7]. 

 
Rysunek 3. Mikrostruktura stali Sanicro 25 w stanie dostawy: a) OM, b) SEM 

Proces starzenia w stalach austenitycznych prowadzi do intensyfikacji procesów 

wydzieleniowych (rys. 4 i 5). W stalach zawierających w swoim składzie chemicznym 

miedź np. stal Super 304H w pierwszej kolejności zachodzi wydzielanie licznych, 

drobnodyspersyjnych, koherentnych cząstek miedzi ε_Cu wewnątrz ziaren 

o wymiarach nanometrycznych [7]. Faza ta wpływa korzystnie na właściwości 

wytrzymałościowe oraz odporność na pełzanie w czasie eksploatacji, obniża natomiast 

odporność korozyjną stali. Następnie w większości stali austenitycznych zachodzi 

wydzielanie się wtórnych globularnych i dyskowych wydzieleń węglików M23C6 [18, 

19]. Cząstki te obserwowane są wewnątrz, jak i na granicach ziaren oraz granicach 

bliźniaków. Ze względu na swoją niską stabilność termiczną w czasie eksploatacji 

dochodzi do ich wzrostu i tworzenia tak zwanej „ciągłej siatki” wydzieleń. Efekt ten 

obserwowany jest szczególnie w stali HR3C. Powstająca w czasie starzenia ciągła 

siatka węglików M23C6 przyczynia się do pojawienia obszarów o obniżonej zawartości 

chromu w pobliżu granic ziaren, co skutkować może wzrostem skłonności stali 

austenitycznych do korozji międzykrystalicznej [7]. Wraz z wydłużaniem czasu 

starzenia w stalach austenitycznych zachodzi również wydzielanie się wtórnej fazy 

NbCrN (faza Z) [6]. W stalach austenitycznych w temperaturze powyżej 600˚C 

w mikrostrukturze obserwuje się także wydzielenia międzymetalicznej fazy Lavesa 

w kształcie niewielkich igieł [6, 19, 20]. Wydzielenia fazy Lavesa obserwuje się 

zarówno na granicach, jak i wewnątrz ziaren i wpływają one pozytywnie na 

wytrzymałość pełzaniową oraz zmęczeniową, pogarszają natomiast ciągliwość tych 

stali. Koagulacja tej fazy w czasie eksploatacji prowadzi do zaniku tego korzystnego 

efektu [7]. Długotrwałe starzenie badanej stali przyczynia się do wydzielania 

niekorzystnej fazy σ (sigma) na granicach ziaren austenitu. Miejscem uprzywilejo-

wanym do wydzielania się tego typu fazy jest styk trzech granic ziaren (rys. 5). Jej 

występowanie wpływa niekorzystnie na właściwości plastyczne oraz ciągliwość stali 

austenitycznych [21]. Po dłuższym okresie starzenia w wyższej temperaturze 700˚C 

obserwowano zanik bliźniaków wyżarzania, szczególnie koherentnych, co powoduje 

tworzenie w strukturze materiału podstruktury. 

a) 
b) 



 

 

Analiza mikrostruktury i właściwości mechanicznych stali Sanicro 25 po starzeniu 

 

61 

 

Rysunek 4. Mikrostruktura stali Sanicro 25 po starzeniu w czasie 10 000h w temperaturze 600˚C:  

a) OM, b) SEM 

 

Rysunek 5. Mikrostruktura stali Sanicro 25 po starzeniu w czasie 10 000h w temperaturze 700˚C:  

a) OM, b) SEM 

Otrzymane wyniki badań właściwości mechanicznych – energii łamania i twardości 

stali Sanicro 25 przedstawiono na rysunkach 6 i 7. W stanie dostawy badana stal 

charakteryzowała się wysoką energią łamania na poziomie 136 J oraz względnie niską 

twardością wynoszącą 192 HV30. Proces starzenia badanej stali prowadzi do 

degradacji jej mikrostruktury, co skutkuje zmianami właściwości mechanicznych. 

Gwałtowny spadek energii łamania (rys. 6) świadczyć może najprawdopodobniej 

o obecności w mikrostrukturze badanej stali wtórnych wydzieleń – M23C6, fazy σ oraz 

fazy Lavesa. Zaobserwowano również, że efekt spadku energii łamania jest tym 

gwałtowniejszy im wyższa temperatura starzenia. Wzrost twardości badanej stali 

(rys. 7) wynika najprawdopodobniej z wydzielania się wewnątrz ziaren faz wtórnych  

– złożonego azotku NbCrN (faza Z) i cząstek miedzi ɛ_Cu. Wydzielenia te ze względu 

na wysoką stabilność termodynamiczną, wpływają na podwyższenie wartości 

twardości oraz gwarantują zachowanie przez stal tak wysokich właściwości przez długi 

okres pracy. Stwierdzono także, że wyższa temperatura starzenia (700˚C) wpływająca 

na zwiększenie szybkości procesów dyfuzyjnych oddziałuje na podwyższenie 

twardości badanego materiału w porównaniu z niższymi temperaturami (600 i 650˚C). 

a) 

a) b) 

b) 
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Rysunek 6. Zmiana wartości udarności stali Sanicro 25 po starzeniu w 600, 650 i 700˚C 

 

Rysunek 7. Zmiana twardości stali Sanicro 25 po starzeniu w 600, 650 i 700˚C 

5. Podsumowanie 

Analizie poddano żarowytrzymałą stal austenityczną X7NiCrWCuCoNbNB25-23-
3-3-2 (Sanicro 25) poddaną izotermicznemu starzeniu w temperaturze 600, 650 
i 700˚C w czasie do 10 000 godzin. W stanie dostawy badana stal charakteryzowała się 
strukturą austenityczną z widocznymi bliźniakami wyżarzania i wydzieleniami cząstek 
pierwotnych obserwowanych wewnątrz ziaren, także o ułożeniu pasmowym. Proces 
starzenia prowadził do pojawienia się w strukturze licznych, o zróżnicowanej 
morfologii wydzieleń faz wtórnych. Procesy wydzieleniowe zachodzące w badanej 
stali będące kluczowym mechanizmem degradacji ich mikrostruktury wpłynęły na 
wzrost twardości przy jednoczesnym gwałtownym spadku energii łamania. Wyższa 
temperatura starzenia miała wpływ na gwałtowniejszy spadek energii łamania oraz 
podwyższenie twardości badanego materiału w porównaniu do temperatur niższych. 
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Analiza mikrostruktury i właściwości mechanicznych stali Sanicro 25 po 

starzeniu 

Streszczenie  

Dyrektywa Unii Europejskiej dotycząca ograniczenia emisji szkodliwych substancji od atmosfery wymaga 

zastosowania w instalacjach bloków energetycznych nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych 

o wysokich właściwościach użytkowych– żarowytrzymałości i żaroodporności. Jednym z nowoczesnych, 

przyszłościowych materiałów mogących znaleźć zastosowanie w tego typu blokach o sprawności rzędu 

50% jest stal Sanicro 25. Celem pracy było określenie wpływu długotrwałego starzenia w temperaturach 

600, 650 i 700˚C w czasie do 10 000h na mikrostrukturę i właściwości nowoczesnej żarowytrzymałej stali 

austenitycznej X7NiCrWCuCoNbNB25-23-3-3-2 (Sanicro 25). Zakres przeprowadzonych badań 

obejmował: analizę składu chemicznego, badania strukturalne przeprowadzone za pomocą mikroskopii 

optycznej (OM) i skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) oraz badania mechaniczne – pomiar 

twardości i udarności. Materiał w stanie dostawy charakteryzował się strukturą austenityczną 

z widocznymi bliźniakami wyżarzania oraz wydzieleniami pierwotnymi. Wydzielanie się faz wtórnych 

wraz z procesem starzenia materiału przyczyniło się do degradacji mikrostruktury i właściwości badanej 

stali oraz spowodowało wzrost twardości przy jednoczesnym spadku udarności. 

Słowa kluczowe: stal Sanicro 25, mikrostruktura, właściwości mechaniczne 

Analysis of microstructure and mechanical properties of Sanicro 25 steel after ageing 

Abstract  

The UE directive on limiting the emission of harmful substances to the atmosphere requires using in power 

plant installations of modern construction materials with high functional properties - creep resistance and 

heat resistance. One of the modern, future materials that can be used in this type of blocks with efficiency 

of the order of 50% is Sanicro 25 steel. The aim of the work was to determine the effect of long-term aging 

at temperatures of 600, 650 and 700˚C for up to 10 000 hours for the microstructure and properties of 

modern heat-resistant austenitic steel X7NiCrWCuCoNbNB25-23-3-3-2 (Sanicro 25). The scope of the 

research included: analysis of chemical composition, structural tests using the optical microscopy (OM) 

and scanning electron microscopy (SEM) and mechanical tests - hardness and toughness measurements. 

Material in the delivery state was characterized by austenitic structure with visible annealing twins and 

primary precipitates. Precipitation of secondary phases along with the material ageing process contributed 

to the degradation of the microstructure and properties of the tested steel and generate an increase in 

hardness with a simultaneous decrease in toughness. 

Keywords: Sanicro 25 steel, microstructure, mechanical properties 
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Wpływ temperatury i czasu starzenia na mikrostrukturę  

i właściwości mechaniczne stali Super 304H 

1. Wstęp 

Zapotrzebowanie na energię elektryczną rośnie z każdym rokiem w związku 
z rozwojem różnych gałęzi przemysłu. Wytwarzana energia elektryczna oparta jest 
głównie na węglu kamiennym i brunatnym. Spalany węgiel w kotłach energetycznych 
powoduje emisję znacznych ilości szkodliwych gazów w postaci dwutlenku węgla 
(CO2), tlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOx) oraz różnego rodzaju pyłów. 
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2001/80/WE z 23 października 
2001 r. w sprawie „Ograniczenia emisji niektórych źródeł zanieczyszczeń do powietrza  
z dużych źródeł spalania paliw” ustala graniczne wartości dopuszczalne dla tych 
zanieczyszczeń [1, 2]. Aby sprostać powyższym wymaganiom należy podjąć 
inwestycje w zakresie modernizacji starych i budowie nowych bloków o wysokiej 
sprawności. Dlatego w przemyśle energetycznym prowadzi się szereg badań 
dotyczących poprawy efektywności kotłów parowych. Wzrost wymagań Unii 
Europejskiej związany z ograniczaniem emisji szkodliwych substancji, wymaga 
stosowania coraz wyższych parametrów pary w blokach energetycznych. Zastoso-
wanie w nowoczesnych blokach temperatury pary przegrzanej o temperaturze powyżej 
600

o
C wymaga aplikacji w instalacjach energetycznych na elementy krytyczne 

nowoczesnych żarowytrzymałych materiałów [1, 2]. Stosowane dotychczas stale 
martenzytyczne zawierające ok. 9%Cr charakteryzują się niedostateczną odpornością 
na korozje wysokotemperaturową i odpornością na utlenianie w parze wodnej. Z kolei 
stale martenzytyczne zawierające ok. 12%Cr przy porównywalnej do stali austenitycz-
nych odporności korozyjnej wykazują się natomiast niezadowalającą stabilnością 
mikrostruktury, gdyż w wyniku przemiany wydzieleń MX (odpowiedzialnych w tych 
stalach za odporność na pełzanie) w wydzielenia NbCrN (faza Z) następuje gwałtowny 
spadek odporności na pełzanie [3]. Stąd też nadrzędnym celem naukowców jest 
podwyższenie parametrów pary i osiągnięcie znaczącego obniżenia emisji zanie-
czyszczeń do atmosfery, przy jednoczesnym osiągnięciu wysokiej sprawności 
sięgającej powyżej 50%. Możliwe jest to dzięki zastosowaniu żarowytrzymałych stali 
austenitycznych na elementy bloków energetycznych. Do tej nowoczesnej grupy 
żarowytrzymałych stali austenitycznych należy zaliczyć stal Super 304H 
(X10CrNiCuNb18-9) [4-6]. Żarowytrzymała stal austenityczna Super 304H została 
opracowana i wprowadzona na rynek pod koniec XX wieku. Powstała ona w wyniku 
modyfikacji składu chemicznego dotychczas stosowanej w przemyśle stali 
austenitycznej 304 (X8CrNi18-8). Modyfikacja składu chemicznego stali 304 polegała 
na wprowadzeniu do jej składu chemicznego dodatku miedzi w ilości 2,5÷3,5% oraz 
mikrododatku azotu i niobu. Rozwój stali austenitycznych przedstawiono na rysunku 1. 

                                                                
1 klaudia.klima93@gmail.com, Instytut Inżynierii Materiałowej, Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii 

Materiałów, Politechnika Częstochowska, http://www.wip.pcz.pl/pl/. 
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Rysunek 1. Rozwój stali austenitycznych na urządzenia do pracy w przemyśle energetycznym [7-9] 

Stale austenityczne dostarczane w stanie przesyconym, w przeciwieństwie do stali 

martenzytycznych charakteryzują się wyższymi właściwościami żarowytrzymałoś-

ciowymi oraz żaroodpornością. W stanie dostawy, w temperaturze otoczenia 

właściwości użytkowe tej grupy materiałów wynikają z umocnienia roztworowego, 

natomiast w czasie eksploatacji w podwyższonej temperaturze zachodzą procesy 

wydzielania faz wtórnych, które w istotny sposób poprzez umocnienie wydzieleniowe 

wpływają na właściwości tych stali [4-6]. Pierwsze próby zastosowania stali 

austenitycznych w budowie kotłów nadkrytycznych podjęto pod koniec ubiegłego 

wieku w USA. Stosowano wówczas stale austenityczne i technologie nie spełniały 

wymagań jakościowych, co spowodowało duże problemy eksploatacyjne i niską 

dyspozycyjność bloków energetycznych. Dlatego też badania właściwości użytkowych 

oraz żarowytrzymałych stali austenitycznych – w tym stali Super 304H stały się 

kluczowym czynnikiem w projektowaniu i budowie nowych obiektów energetycznych. 

Obecnie stal ta znalazła zastosowanie przede wszystkim na elementy przegrzewaczy 

pary, w tym głównie na wężownice.  

Żarowytrzymałe stale austenityczne charakteryzują się metastabilną strukturą, która 

w czasie starzenia/eksploatacji będzie ulegać stopniowej degradacji. W czasie 

długotrwałego starzenia/eksploatacji w zależności od gatunku stali oraz parametrów 

eksploatacji w mikrostrukturze stali austenitycznej może wystąpić wydzielanie 

węglików/azotków: M23C6, MX, fazy Z; faz międzymetalicznych: σ, Lavesa, χ, 

złożonego krzemku – fazy G, a także wydzieleń bogatych w miedź – ε_Cu [5, 10-14]. 

Wpływ wydzieleń na właściwości użytkowe stali austenitycznych związany jest nie 
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tylko z danym rodzajem wydzieleń, ale również z morfologią faz wtórnych. Wydłu-

żenie czasu bezpiecznej pracy elementów i urządzeń wykonanych żarowytrzymałych 

stali austenitycznych możliwe jest poprzez zwiększenie stabilności wydzieleń na 

granicach ziaren oraz dyspersyjnych wydzieleń wewnątrz ziaren, opóźnienie 

w wydzielaniu się faz międzymetalicznych, głównie fazy σ, zachowanie przez długi 

czas umocnienia roztworowego atomami pierwiastków międzywęzłowych i substy-

tutcyjnych [15]. 

Celem przeprowadzonych w ramach niniejszego artykułu badań było określenie 

wpływu długotrwałego starzenia w temperaturze: 600
o
C i 700

o
C na mikrostrukturę 

i właściwości mechaniczne nowoczesnej żarowytrzymałej stali austenitycznej Super 

304H. 

2. Materiał i metodyka badań 

Badaniu poddano żarowytrzymałą stal austenityczną X10CrNiCuNb18-9-3 (Super 

304H) o składzie chemicznym przedstawionym w tabeli 1. Badaną stal poddano 

izotermicznemu starzeniu w temperaturze 600 i 700˚C w czasie do 10 000 godzin.  

Tabela 1. Skład chemiczny stali Super 304H, % masy 

C Si Mn P S Cr Mo Ni Nb Al Cu 

0,11 0,29 0,74 0,026 0,003 18,81 0,21 9,48 0,31 0,02 2,80 

 

Zakres przeprowadzonych badań obejmował: 

 analizę składu chemicznego za pomocą spekrometru iskrowego SpectroLab K2; 

 analizę mikrostruktury przy użyciu mikroskopu optycznego (OM) oraz 

skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM). Badania te zrealizowano 

wykorzystując odpowiednio mikroskop: Axivert 25 firmy Carl – Zeiss Jena oraz 

mikroskop JOEL JSM – 6610 LV. Analiza mikrostruktury przeprowadzona 

została na zgładach metalograficznych trawionych odczynnikiem Mi19Fe; 

 analizę właściwości mechanicznych, tj. pomiar twardości metodą Vickers’a 

zgodnie z [16] i pracy łamania [17] wykonano stosując odpowiednio: 

twardościomierz FV-700 firmy FutureTech przy zastosowaniu obciążenia 30 kG 

(294,3 N) oraz młot udarnościowy Charpy’ego o początkowej energii łamania 

wynoszącej 300 J. Próbę udarności przeprowadzono na próbkach niestandar-

dowych o pomniejszonej szerokości do 7,5 mm. 

3. Wyniki badań strukturalnych  

Żarowytrzymała stal austenityczna Super 304H w stanie dostawy dostarczana jest 

po przesycaniu. Jednofazową strukturę austenityczną bez wydzieleń wtórnych 

uzyskuje się w wyniku przesycania stali Super 304H w temperaturze 1100÷1180
o
C 

z następnym chłodzeniem w wodzie bądź na powietrzu [18]. Struktura badanej stali 

w stanie dostawy składała się z drobnoziarnistej osnowy austenitycznej o wielkości 

ziarna 7 według skali wzorców ASTM z bliźniakami wyżarzania oraz licznymi,  

o zróżnicowanej wielkości wydzieleniami pierwotnymi, miejscami ułożonymi 

pasmowo (rys. 2). Wydzielenia te ujawniono zarówno na granicach ziaren, jak 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sigma#%CF%83
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i wewnątrz ziaren. Obecność w mikrostrukturze wydzieleń pierwotnych NbC wynika 

z faktu, że stal Super 304H należy do tak zwanych stali stabilizowanych, tj. posiada 

w swoim składzie chemicznym (tabela 1) silnie węglikotwórczy pierwiastek niob. 

Wydzielenia węglików pierwotnych NbC hamują rozrost ziarna w czasie obróbki 

ciepnej. Niemniej jednak należy je jednak jednak traktować jako cząstki niekorzystne, 

gdyż na ich granicy międzyfazowej mogą propagować zarodkowanie i rozwój pęknięć 

pełzaniowych.  

   
Rysunek 2. Mikrostruktura stali Super 304H w stanie dostawy: a) OM, b) SEM 

Proces starzenia badanej stali w założonych warunkach temperaturowo-czasowych 

przyczynił się głównie do zainicjowania procesów wydzieleniowych. Oprócz 

wydzieleń pierwotnych w strukturze stali Super 304H po starzeniu obserwowano 

liczne wydzielenia na granicach ziaren, które tworzyły tak zwaną „ciągłą siatkę” 

wydzieleń (rys. 3, 4). Na granicach ziaren w stalach austenitycznych według [19-23] 

obserwuje się w pierwszym etapie starzenia węgliki bogate w chrom M23C6. Węgliki 

M23C6 charakteryzują się dość niską stabilnością termodynamiczną [15], co w czasie 

starzenia w temperaturze 700
o
C przyczyniło się do wzrostu wielkości tych wydzieleń 

(rys. 4). Obserwacje mikroskopowe stali Super 304H starzonej w temperaturze 700
o
C 

wykazały wykazały zanik bliźniaków wyżarzania oraz występowanie innego pod 

względem morfologii wydzielenia (rys. 3). Cząstki te obserwowano na granicach 

ziaren, przeważnie na styku trzech granic ziaren. Według danych literaturowych [24-

26] styk trzech granic ziaren jest uprzywilejowanym miejscem wydzielania wtórnej 

fazy σ. Wydzielanie fazy σ wpływa negatywnie na właściwości plastyczne oraz 

ciągliwość stali austenitycznych. Obserwacje badanego materiału za pomocą 

mikroskopii skaningowej ujawniły występowanie swoistej „podstruktury” (rys. 3b, 4b). 

Tworzenie podstruktury w osowie badanej stali wynika z dążenia do obniżeni energii 

wewnętrzej, co następowało poprzez procesy zarodkowania i poligonizacji osnowy. 

W konsekwencji następowało tworzenie przez defekty układów dyslokacyjnych 

przyjmujących kształt podgranic. Podobnie jak w przypadku granic ziaren, granice te 

były bogate w węgliki M23C6 [27].  

Względnie wysoka zawartość Cu w składzie chemicznym badanej stali umożliwia 

występowanie również drobnodyspersyjnych wydzieleń bogatych w miedź ε_Cu [19]. 

Cząstki o zbliżonej morfoligii obserwowane były wewnątrz ziaren (rys. 3 i 4). 

a) b) 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sigma#%CF%83
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sigma#%CF%83
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Rysunek 3. Mikrostruktura stali Super 304H po starzeniu w czasie 10 000h  

w temperaturze 600oC: a) OM, b) SEM 

  
Rysunek 4. Mikrostruktura stali Super 304H po starzeniu w czasie 10 000h  

w temperaturze 700oC: a) OM, b) SEM 

4.  Wyniki badań mechanicznych 

Długotrwały proces starzenia prowadził do stopniowej degradacji mikrostruktury, 

co skutkowało zmianami właściwości mechanicznych. Uzyskane wyniki badań 

właściwości mechanicznych, tj. pracy łamania i twardości stali Super 304H w odnie-

sieniu do stanu dostawy przedstawiono w postaci graficznej na wykresie 1 i 2. Struktura 

stali Super 304H w stanie dostawy zapewniła uzyskanie wysokiej ciągliwości (pracy 

łamania) na poziomie 154 J i względnie niskiej twardości 184 HV30. Wydzielające się 

z osnowy w początkowej fazie starzenia fazy wtórne powodują w wyniku umocnienia 

wydzieleniowego wzrost twardości. W miarę upływu czasu starzenia w mikrostruk-

turze badanej stali zachodziły zapewne procesy koagulacji wcześniej wydzielonych 

o wyższej stabilości cząstek. Intensyfikacja procesów wydzieleniowych na granicach 

ziaren stali starzonej w temperaturze 600
o
C spowodowała wzrost twardości stali 

o około 30% w stosunku do stanu wyjściowego. Dłuższe czasy starzenia spowodowały 

nieznaczny spadek pracy łamania analizowanego materiału. Stal Super 304H starzona 

w 700
o
C w początkowym etapie eksploatacji chatakteryzowała się wzrostem twardości 

do około 244HV30 oraz znacznym spadkiem pracy łamania. Po dłuższych czasach 

starzenia obserwowano znaczny spadek twardości do wartości 196HV30 oraz spadek 

energii łamania o około 75% w stosunku do stanu wyjściowego. Obserwowany spadek 

pracy łamania stali Super 304H starzonej w temperaturze 700
o
C spowodowany był 

najprawdopodobniej obecnością wtórnych wydzieleń – M23C6 oraz fazy σ. 

a) b) 

a) b) 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sigma#%CF%83
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Wykres 1. Zmiana pracy łamania stali Super 304H po starzeniu w 600oC i 700oC 

 
Wykres 2. Zmiana twardości stali Super 304H po starzeniu w 600oC i 700oC 

5. Podsumowanie 
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań metaloznawczych żarowy-

trzymałej stali austenitycznej Super 304H poddanej izotermicznemu starzeniu 
w temperaturze 600 i 700

o
C w czasie do 10 000 godzin.  

W stanie dostawy badana stal charakteryzowała się strukturą austenityczną 
z bliźniakami wyżarzania i wydzieleniami węglików pierwotnych. Struktura ta 
zapewniła uzyskanie wysokiej ciągliwość przy względnie niskiej twardości. Proces 
starzenia prowadził do pojawienia się w strukturze licznych, o zróżnicowanej 
morfologii wydzieleń faz wtórnych. Obecność tych wydzieleń w wyniku umocnienia 
wydzieleniowego spowodowała wzrost twardości przy jednoczesnym obniżeniu 
ciągliwości badanej stali. Intensywniejszy spadek wartości twardości, jak i pracy 
łamania badanego materiału obserwowano w stali starzonej w temperaturze 700

o
C. 

Duży spadek wartości pracy łamania (szczególnie w stali starzonej w temperaturze 
700

o
C) najprawdopodobniej związany był z pojawieniem się w mikrostrukturze tej 

stali wydzieleń niekorzystnej fazy σ na styku trzech granic ziaren. 

154 

102 98 

84 94 80 

40 

0 

50 

100 

150 

200 
P

ra
ca

 ł
a
m

a
n

ia
, 

K
V

3
0
0
/7

,5
  

184 

264 

253 

265 

184 

244 

198 

196 

170 

190 

210 

230 

250 

270 

T
w

a
rd

o
ść

, 
H

V
3
0

 

      stan dostawy      500h            1000h        10 000h 

 stan dostawy 500h 1000h 10 000h 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sigma#%CF%83


 

 

Wpływ temperatury i czasu starzenia na mikrostrukturę i właściwości mechaniczne stali Super 304H 

 

71 

Literatura  

1. Dyrektywa Nr 2001/80/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2001 
w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych obiektów 
energetycznego spalania  

2. Klimaszewska K., Zielińska-Lipiec A., Golański G., Mikrostruktura i właściości 
mechaniczne stali T91 po długotrwałej eksploatacji, Rozwój tworzyw inżynierskich i nauk 
o materiałach, Wydawnictwo naukowe Tygiel, 2018, s. 55-66. 

3. Danielsen H. K., Hald J., Influence of Z – phase on long – term creep stability of 
martensitic 9 to 12%Cr steels, VGB PowerTech, 5, 2009, s. 68-73. 

4. Di Gianfrancesco A., The fossil fuel power plants technology, Materials for ultra-
supercriticaland advanced ultra-supercritical power plants (ed. Di Gianfrancesco A.), 
Woodhead Publishing 2017, s. 1-49.  

5. Spiegel M., Schraven P., New austenitic steels for the advanced USC power plants, 
Materials for ultra-supercriticaland advanced ultra-supercritical power plants (ed. Di 
Gianfrancesco A.), Woodhead Publishing 2017, s. 375-390. 

6. Mayer K. – H. Masuyama F., The development of creep – resistant steels, Creep resistant 
steels, (ed. Abe F., Kern T. – U., Viswanathan R.), Woodhead and Maney Publishing, 
Cambridge 2008, s. 15-77. 

7. Viswanathan R., Purgert R., Rao U., Materials technology for advanced coal power 
plants. Proceedings of the 1 st Interational Conference “Super High Stregth Steels”. 
Rome, Italy, November 2005. 

8. Masuyama F., Alloy development and material issues with increasing steam temperature. 
Advances in Materials Technology for Fosil Power Plants. Proceedings from the Fourts 
International Conference, Hilton Head Islands 2004, pp. 35-50. 

9. Łomozik M., Żarowytrzymałe stale konstrukcyjne dla przemysłu energetycznego – wczoraj 
i dziś. Biuletyn Instytutu Spawalnictwa, nr 5/2013, s. 52-59. 

10. Barnard P., Austenitic steel grades for boilers in ultra-supercritical power plants, 
Materials for ultra-supercriticaland advanced ultra-supercritical power plants (ed. Di 
Gianfrancesco A.), Woodhead Publishing 2017, 99-119. 

11. Golański G., Kolan C., Zieliński A., Urbańczyk P., Degradacja struktury 
żarowytrzymałych stali austenitycznych, Energetyka, 11, 2017, 727-730. 

12. Zieliński A., Dobrzański J., Purzyńska H., Golański G., Properties, structure and creep 
resistance of austenitic steel Super304H, Mater. Testing, 57, 10, 2015, 859-865. 

13. Chi Ch., Yu H., X. Xie, Advanced Austenitic Heat-Resistant Steels for Ultra-Super-
Critical (USC) Fossil Power Plants, Alloy steel – properties and use, (edited by E. V. 
Morales) InTech Publ. 2011, 171-210. 

14. Sourmail T., Precipitation in creep resistant austenitic stainless steel Mater. Sc. Techn. 14, 
2001, 1-14. 

15. Golański G., Żarowytrzymałe stale austenityczne, Częstochowa, Wydawnictwo Wydziału 
Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, 2017. 

16. PN-EN ISO 6507-1:2018-05 Metale - Pomiar twardości sposobem Vickersa - Część 1: 
Metoda badania . 

17. PN-EN ISO 148-1:2017-02 Metale -- Próba udarności sposobem Charpy'ego - Część 1: 
Metoda badania. 

18. Blicharski M., Inżynieria Materiałowa – stal, PWN, Warszawa, 2017.  
19. Golański G., Kolan C., Zieliński A., Urbańczyk P., Degradacja struktury 

żarowytrzymałych stali austenitycznych, Energetyka, 2017, Vol. 7, No.11, 727-730. 
20. Hernas A., Żarowytrzymałość stali i stopów, Część I, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 

1999.  
21. Chengyu C., Hongyao Y., Xishan X., Advanced austenitic heat-resistant steels for ultra-

super-critical (USC) fossil power plants, Alloy steel – properties and use. Wyd. InTech, 
2011, s. 171-200.  



 

 

Klaudia Klimaszewska 

 

72 

22. Golański G., Kolan C., Jasak J., Słania J., Urbańczyk P., Zieliński A., Mikrostruktura i 
właściwości mechaniczne stali TP347HFG po długotrwałej eksploatacji, Energetyka, 11, 
2014, s. 655-657.  

23. Yan G., Chunlei Z., Xiahua X., Zhijum Z., Min Z., Intergranular corrosion susceptibility 
of novel Super 304H stainless steel, Engineering Failure Analysis, 24, 2012, s. 26-32.  

24. Ayer R., Klein C.F., Marzinskyi C.N., Instabilities in stabilized austenitic stainless steels. 
Metal. Trans., 23A, 1992, 2455÷2467. 

25. Barcik J., Mechanism of σ – phase precipitation in Cr-Ni austenitic stainless steels. Corr. 
Sc. , 108, 2016, 111÷124. 

26. Hsieh Ch.-Ch., Wu W., Overview of intermetallic sigma (σ) phase precipitation 
morfhology with grain boundary characteristics in austenitic stainless steel., Mater. Sc. 
Eng., 318A, 2001, 285÷292. 

27. Bai X., Pan J., Chen G., Liu J., Wang J., Zhang T., Tang W., Effect of high temperature 
aging on microstructure and mechanical properties of HR3C heat resistant steel, 
Materials and Science Technology, 30, 2004, 505÷210. 

Wpływ temperatury i czasu starzenia na mikrostrukturę i właściwości 
mechaniczne stali Super 304H 

Streszczenie  
Materiałem badawczym była żarowytrzymała stal austenityczna X10CrNiCuNb18-9-3 (Super 304H) 
w stanie dostawy i po procesie starzenia w temperaturze 600 i 700oC w czasie do 10 000h. Zakres 
przeprowadzonych badań obejmował: badania strukturalne za pomocą mikroskopii optycznej (OM) 
i skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) oraz badania mechaniczne, tj. pomiar twardości i pracy 
łamania. W stanie dostawy stal Super 304H charakteryzowała się strukturą austenityczną z bliźniakami 
wyżarzania oraz z licznymi wydzieleniami pierwotnymi. Analiza mikrostruktury stali Super 304H po 
procesie starzenia w temperaturze 600 i 700oC w czasie do 10 000 godzin ujawniła istotne zmiany mikro-
struktury polegające głównie na tendencji do tworzenia niekorzystnej morfologii wydzieleń wtórnych  
– prawdopodobnie węglików M23C6 tworzących ciągłe układy węglików po granicach ziaren. Przepro-
wadzone obserwacje wykazały, że w czasie długotrwałego starzenia następowało także wydzielanie 
węglików wtórnych wewnątrz ziaren oraz na granicy styku trzech ziaren. Bardziej zaawansowane procesy 
wydzieleniowe obserwowano w stalach starzonych w temperaturze 700oC. Proces starzenia w założonych 
warunkach czasowo-temperaturowych wpłynął na pogorszenie ciągliwości, a tym samy wzrost kruchości 
badanej stali. 
Słowa kluczowe: stal Super 304H, starzenie, fazy wtórne 

Influence of temperature and aging time on microstructure and mechanical 
properties of Super 304H steel 

Abstract 
The research material was heat-resisting austenitic steel X10CrNiCuNb18-9-3 (Super 304H) in delivery 
condition and after the process of ageing the temperature of 600 and 700oC at times up to 10,000 hours. 
The range of the conducted tests included: structural tests using the optical microscopy (OM) and scanning 
electron microscopy (SEM) and mechanical tests: measurement of hardness and impact strength tests. In 
the delivery condition the Super 304H steel was characterized by austenitic microstructure with annealing 
twins and numerous primary precipitations. Analysis of Super 304H steel microstructure after aging at 600 
and 700oC for up to 10,000 hours revealed significant changes in the microstructure consisting mainly in 
the tendency to create unfavorable morphology of secondary precipitates - probably M23C6 carbides that 
form continuous carbide systems along the grain boundaries. Observations have shown that during long-
term aging there was also the secretion of secondary carbides inside the grains and at the interface between 
the three grains. More advanced precipitation processes were observed in steels aged at 700oC. The aging 
process in the assumed time-temperature conditions affected the deterioration of the ductility, and thus the 
increase in the brittleness of the steel tested. 
Keywords: Super 304H steel, aging, secondary phase 
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Cewki RF – rola w systemie MRI  
oraz przegląd wybranych rozwiązań 

1. Wstęp 

Badania nad rozwojem techniki obrazowania z wykorzystaniem magnetycznego 
rezonansu jądrowego OMR (ang. MRI – Magnetic Resonance Imaging) skoncentro-
wane są na poprawie jakości i kontrastu obiektów oraz maksymalizacji współczynnika 
definiowanego ilorazem amplitudy sygnału względem szumu SNR (ang. signal to 
noise ratio). Podstawowym elementem systemu jest cewka, projektowana dla 
częstotliwości w paśmie radiowym (RF, ang. radio frequency), której konstrukcje są 
ciągle dopracowywane. Poprawa kontrastu obrazu wynikowego realizowana jest 
poprzez budowę systemów, wykorzystujących coraz to wyższe wartości stałego pola 
magnetycznego. Zmiana zewnętrznego stałego pola magnetycznego wymusza dobór 
cewki RF, której kompatybilność z systemem determinuje jakość obrazowania.  

2. Podstawy fizyczne zjawiska magnetycznego rezonansu jądrowego 

Historia techniki rezonansu magnetycznego rozpoczęła się w 1946 roku, gdy 
Purcell i Bloch [1, 2] udowodnili, że jądra atomowe o nieparzystej liczbie atomowej 
i masowej posiadają różny od zera jądrowy moment magnetyczny, który ze spinem 
związany jest zależnością (1): 

Jμ         (1) 

w której γ jest czynnikiem giromagnetycznym charakterystycznym dla danego 
jądra. Oddziaływanie jądrowego momentu magnetycznego ze stałym zewnętrznym 
polem magnetycznym o indukcji B0 powodującego jądrowy efekt Zeemana 
(rozszczepienia poziomów energetycznych) i zmiennym polem o amplitudzie B1 
występuje dzięki zjawisku magnetycznego rezonansu jądrowego przy częstotli-
wościach radiowych. W rzeczywistości niemożliwa jest detekcja zjawiska rezonansu 
pojedynczego jądra, a jedynie obserwacja rezonansu w pewnej objętości, związanej 
z całą próbką. Wobec powyższego zdefiniowano wektor magnetyzacji jądrowej M 
jako sumę wszystkich momentów magnetycznych pochodzących od poszczególnych 
jąder w jednostce objętości. Przy braku wzbudzenia zewnętrznym, stałym polem 
magnetycznym, magnetyzacja próbki jest równa zeru ze względu na chaotyczne 
ustawienie momentów magnetycznych jąder [3, 4].  

Ekspozycja zewnętrznego pola magnetycznego B oddziałuje na momenty 
magnetyczne np. na jądra wodoru o spinowej liczbie kwantowej 12, które mogą 
znajdować się w dwóch stanach energetycznych, pozycjonując je równolegle lub 
antyrównolegle do kierunku pola. Ruch wektora M w polu B opisuje równanie 
wektorowe (2). 
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      (2) 

Gdy pole wektorowe indukcji magnetycznej B jest stałe (o wartości indukcji B0) 

a M początkowo nie jest równoległe do B, wektor M będzie precesował wokół 

B z częstością Larmora według zależności (3).  

00 B 
      (3) 

Ekspozycja stałego pola magnetycznego na jądra o niezerowej wartości momentu 

magnetycznego skutkuje ich ułożeniem zgodnym z jego kierunkiem. Dla jąder 

atomowych zjawisko jądrowego rezonansu magnetycznego obserwuje się przez 

odchylenie wektora M z położenia zgodnego z kierunkiem zewnętrznego stałego pola 

magnetycznego B0 w wyniku superpozycji drugiego, harmonicznego pola B1, 

o kierunku normalnym względem kierunku B0, generowanego w cewce nadawczej, 

przez którą pływnie prąd o częstotliwości radiowej [5]. Wzbudzenie impulsem 

radiowym może zostać wywołane przez cewkę wbudowaną w strukturę systemu lub 

przez niezależną cewkę umiejscowioną w bezpośrednim sąsiedztwie obrazowanego 

obszaru. Rysunek 1 przedstawia ogólną budowę systemu OMR z zaznaczonymi 

głównymi komponentami.  

 

Rysunek 1. Ogólny schemat systemu MRI. Źródło: Opracowanie własne na podstawie [6]  

Do akwizycji sygnału wykorzystuje się zjawisko indukcji elektromagnetycznej. 

Precesja magnetyzacji jądrowej wywołuje w cewce zmienne pole magnetyczne, które 

jest rejestrowane przez pomiar siły elektromotorycznej indukcji w cewce odbiorczej 

wywołanej zmiennym strumieniem magnetycznym powstającym w wyniku precesji 

magnetyzacji. Indukowany w tej sposób sygnał napięciowy posiada identyczną 

częstotliwość jak oscylujące pole magnetyczne, a jego wartość jest wprost proporcjo-

nalna do amplitudy magnetyzacji jądrowej [7]. Do detekcji sygnału rezonansu 

magnetycznego może być stosowana cewka wbudowana do systemu (cewka RF na 

rys.1., tzw. body), jednak w celu uzyskania lepszej czułości detekcji z powodzeniem 

wybierane są cewki objętościowe, powierzchniowe lub zaawansowane macierze tych 
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cewek. Z zależności (2) wynika, że częstotliwość Larmora rośnie wraz ze wzrostem 

natężenia pola magnetycznego B0, oraz ze względu na uporządkowanie wypadkowych 

jądrowych momentów magnetycznych wzrasta również magnetyzacja próbki. Skutkuje 

to wzrostem stosunku sygnału do szumu a więc także poprawą jakości obrazowania.  

3. Rodzaje cewek RF 

Poprawa jakości odwzorowania w systemach diagnostyki obrazowej metodami 

wykorzystującymi zjawisko magnetycznego rezonansu jądrowego prowadzi do 

konstrukcji systemów wykorzystujących coraz to wyższe wartości stałego pola 

magnetycznego [8]. Wymaga to opracowywania nowych konstrukcji cewek. Ponadto, 

cewki wielofunkcyjne powoli przestają być w pełni wystarczające, dlatego od dekady 

wytwarza się prototypy dedykowane konkretnym zastosowaniom (np. cewka 

głowowa, kolanowa, itp.).  

Istnieje kilka podziałów cewek stosowanych w obrazowaniu wykorzystującym 

zjawisko rezonansu magnetycznego. W zależności od przyjętych kryteriów, rozróżnia 

się np. cewki powierzchniowe, objętościowe, służące do detekcji oraz nadawania 

sygnału. Z uwagi na mnogość rozróżnianych form, w artykule skupiono się na 

przedstawieniu najistotniejszych informacji o cewkach powierzchniowych 

i objętościowych wraz z przykładami.  

W pierwszej kolejności warto zaznaczyć, że biorąc pod uwagę wielkość indukcji 

pola, jakie wytwarzane jest przez magnes stały, rozróżnia się następujące systemy MR: 

 ultra niskopolowe (ang. ultra low field), 1µT – 0,1T; 

 niskopolowe (ang. low field), 0,1T – 1,5T; 

 wysokopolowe (ang. high field), 3T – 4T; 

 ultra wysokopolowe (ang. ultra high field), powyżej 4,7T. 

Tabela 1. Wartości częstotliwości rezonansowych dla wybranych jąder atomowych w zależności od wartości 

indukcji pola B0 

Jądro at. 1H 13C 19F 31P 

B0=0,001T 0,043 MHz 0,011 MHz 0,040 MHz 0,017 MHz 

B0=1,5T 63,87 MHz 16,06 MHz 60,08 MHz 25,85 MHz 

B0=3,0T 127,73 MHz 32,12 MHz 120,16 MHz 51,70 MHz 

B0=7,0T 298,04 MHz 74,94 MHz 280,38 MHz 120,64 MHz 

B0=9,4T 400,22 MHz 100,68 MHz 376,52 MHz 162,01 MHz 

B0=11,7T 498,15 MHz 125,25 MHz 468,64 MHz 201,65 MHz 

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie [9] 

Tabela 1 przedstawia wartości częstotliwości rezonansowych w zależności od 

wartości indukcji pola magnetycznego B0 dla wybranych jąder atomowych 

pierwiastków używanych w obrazowaniu OMR. Obrazowanie najczęściej opiera się na 

wykorzystaniu zjawiska magnetycznego rezonansu jądrowego dla jąder wodoru, 

niemniej jednak coraz więcej systemów może współpracować i współpracuje 

z detektorami wykrywającymi inne pierwiastki z badanych obiektów, np. z węglem, 

fluorem, fosforem czy sodem.  
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Dostrojenie cewki do częstotliwości rezonansowej odpowiadającej konkretnemu 

pierwiastkowi dla konkretnej wartości indukcji pola magnetycznego nie determinuje 

implementacji nowych rozwiązań geometrycznych. Na sposób konstrukcji cewek 

wpływa przede wszystkim wymóg prostopadłości pól B0 i B1. W systemach 

niskopolowych pole B0 skierowane jest prostopadle do badanego obiektu, a cewką 

może być prosty solenoid. Równoległość pola B0 w systemach wysokopolowych czyni 

konstrukcję cewki bardziej skomplikowaną.  

Dodatkowo, obrazowanie w systemach OMR powyżej 7T wymaga nowego 

podejścia do rozwiązania problemów związanych z wysokim polem elektromagne-

tycznym. Potencjalne zalety wynikające z zastosowania tak silnego pola mogą zostać 

osiągnięte poprzez optymalizację układu RF, którego głównym elementem jest cewka.  

Istotnym z punktu klasyfikacji cewki do konkretnej grupy jest rola, jaką ma ona 

pełnić w systemie OMR. Sekwencja impulsów zmiennego pola magnetycznego 

(o odpowiedniej mocy i długości trwania) generowana jest przez cewkę nadawczą, 

umożliwiającą transmisję pola magnetycznego do badanego obszaru. Z kolei detekcja 

sygnału możliwa jest dzięki cewce odbiorczej. Często jednak ta sama cewka pełni obie 

role – transmisji i detekcji sygnału (cewka nadawczo – odbiorcza). 

Inny podział dotyczy rozwiązań mających na uwadze przede wszystkim kształt 

geometryczny cewki. Rozróżnia się cewki: 

 powierzchniowe (ang. surface coil); 

 objętościowe (ang. volume coil); 

 macierzowe (ang. phased-array coil). 

Cewki powierzchniowe przylegają do powierzchni obszaru zainteresowania ROI 

(ang. region of interest) i są projektowane tak, by rejestrować sygnał z przylegającego 

do cewki obszaru z wysoką wydajnością nadawczą i/lub czułością odbiorczą. 

Rozwinięciem idei cewek powierzchniowych są cewki macierzowe mające na celu 

zwiększenie czułości odbiorczej w obrębie obrazowanej objętości (dla macierzy 

objętościowych) lub zwiększenie obrazowanego obszaru dla macierzy powierzchnio-

wych. W przypadku cewek objętościowych, obrazowany obiekt umieszczany jest 

wewnątrz cewki a najpopularniejszymi przykładami są cewki typu birdcage oraz cewki 

solenoidalne (dla systemów niskopolowych).  

Niezależnie od konfiguracji cewek wysokiej częstości, konieczne jest prawidłowe 

dopasowanie i zbalansowanie cewki w stosunku do nadajnika oraz/lub odbiornika. 

4. Cewki powierzchniowe na przykładzie cewki kwadraturowej 

Kwadraturowa cewka powierzchniowa stanowi cenne narzędzie do osiągnięcia 

wysokiego stosunku sygnału do szumu (SNR) w odbiorze sygnału oraz niskiego 

współczynnika absorpcji (SAR) w transmisji sygnału. Podobnie jak pojedyncza cewka 

powierzchniowa, pojedyncza cewka kwadraturowa staje się przydatna, gdy obszar 

zainteresowania ROI nie zawiera całego przekroju obiektu obrazowanego. Ponadto, 

może być używana w systemach posiadających tylko jeden kanał nadawczy 

i odbiorczy.  
Kwadraturowe detektory OMR składają się z elementów, których główne składowe 

pola magnetycznego o częstotliwości radiowej ułożone są ortogonalnie (lub prawie 
ortogonalnie), dzięki czemu mogą bezpośrednio odbierać spolaryzowane kołowo 
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sygnały z próbki. Łącząc nieprzetworzone sygnały z pary elementów kwadraturowych 
z hybrydą zapewniającą odpowiednie przesunięcie fazowe o 900, cewka tego typu 
może zapewnić do √2-krotne wzmocnienie SNR w porównaniu do cewki o tej samej 
geometrii, ale zaliczanej do grupy liniowych cewek powierzchniowych [10].  

Dla osiągnięcia lepszej wydajności w stosunku do szeregu cewek jednokanałowych 
z określoną liczbą kanałów, możliwe jest zbudowanie macierzy kwadraturowych 
cewek powierzchniowych. Rysunek przedstawia najczęściej spotykane kształty 
geometryczne i ich kombinacje w konstrukcjach tych cewek.  

 
Rysunek 2. Najczęściej spotykane kształty geometryczne kwadraturowej cewki powierzchniowej: (a) i (b) 

dwupętlowe struktury nakładające się na siebie w celu minimalizacji wzajemnego indukowania pól, (c) i (d) 
układy motylkowe, w których wewnętrzna symetria wytwarza izolację między cewkami, (e) kombinacja 
pojedynczej pętli z rezonatorem i (f) dwie pętle z pojedynczym kondensatorem izolacyjnym pomiędzy 

pętlami. Źródło: opracowanie własne na podstawie [4] 

By osiągnąć odpowiednią moc pola w całym obszarze zainteresowania oraz 
pożądaną głębokość penetracji, cewka musi być wystarczająco duża. Jeśli jednak jej 
rozmiar jest większy niż jest to konieczne, skutkuje to większym szumem termicznym 
(pochodzącym z większej części badanego obiektu) a rozkład SNR ulega pogorszeniu. 

W uogólnieniu, przy użyciu cewek powierzchniowych (w porównaniu z cewkami 
objętościowymi) możliwe jest uzyskanie relatywnie wysokiego SNR w stosunkowo 
małym obszarze zainteresowania ROI. Połączenie tej właściwości z innymi zaletami 
transmisji kwadraturowej sprawia, że kwadraturowe cewki powierzchniowe należą do 
najbardziej użytecznych typów cewek RF stosowanych w obrazowaniu OMR oraz 
mogą pełnić rolę zarówno nadawczą jak i odbiorczą. Obecnie cewki te znajdują 
szerokie zastosowanie w spektroskopii heterojądowej czy obrazowaniu protonowym 
w systemach wysokopolowych.  

4.1. Cewki objętościowe na przykładzie cewki typu birdcage 

W niskopolowych systemach rezonansu magnetycznego z magnesami litymi 
najpopularniejszym rozwiązaniem są cewki solenoidalne. W pozostałych systemach 
z powodzeniem stosuje się cewki TEM (ang. Transverse Electromagnetic) tak 
skonstruowane, że kierunek drgań wektora zmiennego pola B1 jest prostopadły do osi 
cewki równoległej do pola B0 oraz typu birdcage przeznaczone do badań głowy. Ta 
ostatnia została zaprojektowana jako cewka nadawczo – odbiorcza w systemach 
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obrazowania z cewkami nadprzewodzącymi, gdzie pole B0 jest równoległe do osi 
pacjenta, a pole B1 musi być prostopadłe. Zapewnia ona jednorodne wzbudzenie 
w dużym obszarze obrazowanego obiektu (np. głowy pacjenta) wytwarzając 
spolaryzowane kołowo w cylindrycznym obszarze jednorodne zmienne pole 
magnetyczne B1 [4]. Stanowi „złoty standard” cewek objętościowych w klinicznych 
systemach obrazowania dzięki zapewnieniu doskonałej czułości i jednorodności pola 
oraz możliwość detekcji kwadraturowej.  

Rysunek 3 przedstawia ogólną implementację cewki typu birdcage. Prąd płynący 
w podłużnych elementach cewki wytwarzany jest przez pole magnetyczne. W wersji 
dolnoprzepustowej kondensatory CL (low-pass) umieszczone są na środku „szczebli”, 
podczas gdy wersję górnoprzepustową można otrzymać umieszczając kondensatory CH 

(high-pass) na pierścieniach końcowych cewki [11].  

 
Rysunek 3. Schemat konstrukcji cewki typu birdcage w wersji (a) dolnoprzepustowej, (b) górnoprzepustowej. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [4] 

Cewki objętościowe produkują zarówno pole elektryczne i magnetyczne na 
większej objętości niż obrazowany obiekt. Pola elektryczne generują straty w próbce 
podczas transmisji a także odbierają szum termiczny z próbki podczas odbioru. 
W obrazowaniu MRI in vivo, obrazowany obiekt jest zwykle większy niż cewka typu 
birdcage. Dłuższa cewka objętościowa wymaga dostarczenia większej mocy 
wejściowej i cechuje się niższym współczynnikiem SNR w porównaniu do krótszej 
cewki o podobnej średnicy. Z kolei homogeniczność pola w cewce typu birdcage 
poprawia się wraz ze wzrostem długości cewki, w konsekwencji czego w praktyce 
wybór odpowiedniej długości cewki wymaga kompromisu w powyższych aspektach. 
Przykładowo, użycie krótkiej cewki jest preferowane w obrazowaniu obiektu 
w płaszczyźnie osiowej w pobliżu jego izocentrum, podczas gdy długa cewka może 
być użyta, by zasłonić większy obszar FOV (field of view) z uwagi na konieczność 
uzyskania lepszej homogeniczności obrazowania. Bottomley i inni [12] udowodnili, że 
cewka, której długość równa jest średnicy, może zoptymalizować SNR w izocentrum 
tej cewki w częstotliwości 25,9 MHz, gdy średnica obrazowanego obiektu (próbki) 
wynosi 71% średnicy cewki. W uogólnieniu, pole elektromagnetyczne silnie zależy od 
obecności tkanek biologicznych (w zależności, jaka próbka stanowi obiekt 
obrazowany), a dokładne przewidywania występowania spektrum rezonansowego 
i rozkładu pola można uzyskać tylko przy użyciu pełno okresowych symulacji. 
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Metody numeryczne pozwalają symulować zachowanie cewki w przestrzeni, 
w obwodzie sprzężonym z modelem obciążenia zbliżonym do rzeczywistego, a także 
badać sprawność cewki przy wysokich polach magnetycznych. Podejście numeryczne 
uwzględnia również prądy wirowe w przewodach cewki wywołane przez zmienne pole 
magnetyczne. Wreszcie, zastosowanie metod numerycznych połączonych z zaawanso-
wanymi algorytmami optymalizacji, pozwala na projektowanie cewek o złożonym 
kształcie i o złożonej konfiguracji przestrzennej. 

Jedną z metod numerycznych szeroko stosowaną w symulacjach pól o częstotli-
wości radiowej wytwarzanych przez cewki jest metoda FDTD (ang. finite difference 
time domain) [13, 14]. Charakteryzuje ją prosta konfiguracja oraz wysoka efektywność 
obliczeniowa ze względu na brak równań macierzowych. Dobrze sprawdza się 
w obliczeniach związanych z bezpieczeństwem biologicznym SAR, jednak posiada 
ograniczone możliwości modelowania bardziej złożonych geometrii, często 
występujących w cewkach wysokiej częstości.  

Metoda elementów skończonych FEM ma możliwość prostej adaptacji rozmaitych 
warunków brzegowych oraz nieograniczone możliwości modelowania geometrii 
cewki. Ze względu na brak dobrze zdefiniowanych modeli ludzkiego ciała w przypadku 
obliczeń pól elektromagnetycznych w modelowaniu cewek RF, metoda ta jest rzadziej 
stosowana niż metoda FDTD. Mimo to, znajduje zastosowanie w symulacjach cewek, 
które nie uwzględniają kwestii bezpieczeństwa pacjenta [15]. 

5. Podsumowanie 

Rozwój techniki obrazowania z wykorzystaniem zjawiska magnetycznego 
rezonansu jądrowego skoncentrowany jest na uzyskiwaniu jak najlepszego kontrastu 
tkanek oraz maksymalizacji współczynnika definiowanego ilorazem wartości sygnału 
względem szumu. Poprawa jakości obrazowania w systemach diagnostyki obrazowej 
prowadzi do konstrukcji systemów wykorzystujących coraz to wyższe wartości stałego 
pola magnetycznego, co determinuje opracowywanie nowych konstrukcji cewek.  

Istotnym z punktu klasyfikacji cewki do konkretnej grupy jest rola, jaką ma ona 
pełnić w systemie OMR. Rozróżnia się cewki pełniące rolę nadawczą, odbiorczą, 
nadawczo-odbiorczą. W artykule przedstawiono także podstawowe cechy cewek 
objętościowych i powierzchniowych. Cewki powierzchniowe projektowane tak, by 
rejestrować sygnał z przylegającego do cewki obszaru z wysoką wydajnością nadawczą 
i/lub czułością odbiorczą. Kwadraturowe cewki powierzchniowe należą do najbardziej 
użytecznych typów cewek RF stosowanych w obrazowaniu MRI oraz mogą pełnić rolę 
zarówno nadawczą jak i odbiorczą. W przypadku cewek objętościowych, obrazowany 
obiekt umieszczany jest wewnątrz cewki a do najpopularniejszych należy cewka typu 
birdcage. Stanowi ona „złoty standard” cewek objętościowych w klinicznych systemach 
MRI dzięki zapewnieniu doskonałej czułości i jednorodności pola.  

Reasumując, dostrojenie cewki do częstotliwości rezonansowej odpowiadającej 
konkretnemu pierwiastkowi dla konkretnej wartości indukcji pola magnetycznego nie 
jest jedynym czynnikiem determinującym implementację nowych rozwiązań 
geometrycznych. Elektromagnetyczne parametry cewki silnie zależą od obecności 
tkanek biologicznych a dokładne przewidywania zaburzenia rozkładu pola przez tkankę, 
co można uzyskać tylko przy użyciu odpowiednich symulacji. Zrozumienie istoty 
zjawiska magnetycznego rezonansu jądrowego oraz roli, jaką cewka RF pełni 
w systemie obrazowania magnetyczno-rezonansowego, stanowi pierwszy krok 
w skomplikowanym procesie projektowania toru nadawczo-odbiorczego w obrazowaniu 
OMR.  
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Cewki RF – rola w systemie MRI oraz przegląd wybranych rozwiązań 

Streszczenie 
Podstawowym elementem układu pomiarowego w systemie MR jest cewka zaprojektowana dla 
częstotliwości w paśmie radiowym (RF, ang. radio frequency), której sposoby konstrukcji są ciągle 
dopracowywane, by zapewnić jak najlepszą czułość dla konkretnego zastosowania. Poprawa kontrastu 
obrazu wynikowego przeprowadzona jest poprzez budowę systemów MR wykorzystujących coraz to 
wyższe wartości stałego pola magnetycznego, a nadal dużym wyzwaniem pozostaje kwestia doboru 
odpowiedniej cewki RF, której kompatybilność z systemem determinuje jakość obrazowania. W artykule 
opisano podstawy fizyczne zjawiska magnetycznego rezonansu jądrowego. Z uwagi na mnogość 
rozróżnianych form, w artykule skupiono się na przedstawieniu najistotniejszych informacji o cewkach 
powierzchniowych i objętościowych wraz z przykładami. 
Słowa kluczowe: MRI, cewka RF, cewka częstości radiowej, magnetyczny rezonans jądrowy  

RF coils – role in MRI system and an overview of selected forms 

Abstract 
The basic element of measuring system is a coil designed for radio frequency. Its structure is constantly 
developed to provide the best sensitivity for specific application. Improvement of result image contrast is 
achieved by building MR systems using higher and higher values of static magnetic field. The issue of 
selection of appropriate RF coil, of which compatibility with system determines the quality of imaging, is 
still a huge challenge. The article describes the role of RF coil in the MRI systems. This paper focuses on 
presenting the most important information about surface and volume coils with examples due to the 
multitude of different configurations. 
Keywords: MRI, RF coil, radio frequency coil, nuclear magnetic resonance 
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Badanie parametrów wewnętrznego reformingu biogazu  

w tlenkowych ogniwach paliwowych z anodowymi  

warstwami katalitycznymi Ce0,9Pr0,1O2-δ i Ce0,9Sm0,1O2-δ 

1. Wprowadzenie 

Ogniwa paliwowe są obiecującą alternatywą dla energetyki opartej na paliwach 

kopalnych. Tlenkowe ogniwo paliwowe to urządzenie elektrochemiczne, które 

pozwala na bezpośrednie przetwarzanie energii chemicznej paliwa na energię stałego 

prądu elektrycznego. Standardowo wykorzystywanym paliwem jest wodór, który 

podczas utleniania nie wytwarza zanieczyszczeń, a produktami reakcji są woda 

i ciepło. Jednakże składowanie i transport czystego wodoru jest kosztowne i niebez-

pieczne, co wynika z właściwości wybuchowych tego gazu. Wykorzystanie do 

generacji energii bio-odpadów jest korzystne nie tylko ze względu na ich cenę 

i dostępność, ale również pod względem środowiskowym, gdyż pozwala ograniczyć 

emisję ditlenku węgla [1].  

W niniejszej pracy do zasilenia ogniwa zastosowano syntetyczny biogaz, to jest 

mieszaninę metanu i ditlenku węgla w stosunku ok. 3:2 z niewielkim dodatkiem pary 

wodnej. Podczas reakcji reformingu produkowany jest węgiel, który następnie osadza 

się na porowatej anodzie ceramicznej Ni-YSZ (kompozyt metalicznego niklu 

z tlenkiem cyrkonu stabilizowanym tlenkiem itru), blokując pory. Prowadzi to do 

spadku wydajności konwersji paliwa i ostatecznie zaprzestania pracy ogniwa, 

wywołując jego nieodwracalne uszkodzenie. W celu ograniczenia tego zjawiska, 

stosuje się warstwy katalityczne nakładane na anodę, których rolą jest zapobieganie 

osadzania się węgla i pomoc w utrzymaniu wysokiej wydajności ogniwa. W niniejszej 

pracy opisane są katalityczne warstwy anodowe wytworzone z domieszkowanego 

samarem oraz prazeodymem ditlenku ceru, wybranego ze względu na korzystne 

właściwości związane z występowaniem w jego strukturze dużej liczby wakansów 

tlenowych [2].  

2. Opis teoretyczny 

2.1. Tlenkowe ogniwo paliwowe 

Ogniwo składa się z katody i anody oraz cienkiej warstwy elektrolitu pomiędzy 

nimi, który ze względu na selektywność transportowania jonów określa rodzaj 

zachodzących reakcji elektrochemicznych. Budowa ogniwa jest podobna do 

tradycyjnych ogniw galwanicznych, jednakże w odróżnieniu od nich, materiały 

stosowane na elektrody w ogniwie nie zmieniają swojej stechiometrii i struktury, gdyż 

nie ulegają reakcjom chemicznym. Istotną zaletą w porównaniu do wspomnianych 

ogniw jest również brak konieczności ładowania ogniwa paliwowego przed jego 

                                                                
1 Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Politechnika Gdańska. 
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użyciem. Po czasie potrzebnym do nagrzania i doprowadzeniu paliwa ogniwo jest 

gotowe do pracy. Schemat działania ogniwa paliwowego przedstawiono na rysunku 1. 

Działanie ogniwa opiera się na reakcjach redoks, które wraz z odpowiednimi 

właściwościami przewodnictwa zastosowanych materiałów umożliwiają generację 

prądu elektrycznego w obwodzie. Elektrolit przewodzący jonowo, ale nieprzewodzący 

elektronowo, oddziela od siebie anodę, na której zachodzi utlenianie paliwa oraz 

katodę, na której zachodzi redukcja utleniacza. Elektrody połączone są zewnętrznym 

obiegiem elektrycznym, przez który w trakcie pracy ogniwa płynie prąd.  

 
Rysunek 1. Schemat działania ogniwa paliwowego [3] 

2.2. Reforming wewnętrzny biogazu 

W przypadku ogniw paliwowych zasilanych biogazem, w odróżnieniu od 

zasilanych wodorem, produktem reakcji nie jest tylko para wodna. Wynika to z faktu 

zachodzenia szeregu nowych reakcji. Oprócz wody, produktami reakcji utleniania 

paliwa są tlenek węgla, dwutlenek węgla oraz węgiel, który może, zamiast opuścić 

układ w postaci gazowej, osadzić się na anodzie ogniwa. Jest to niepożądane zjawisko, 

ponieważ prowadzi do zmniejszenia powierzchni właściwej anody, co bezpośrednio 

przekłada się na jej aktywność katalityczną, może również doprowadzić do niszczenia 

ścieżek perkolacji pomiędzy cząstkami niklu, obniżając przewodnictwo elektronowe 

anody. Możliwe jest przeciwdziałanie temu zjawisku poprzez zastosowanie 

odpowiedniej anodowej warstwy katalitycznej. Najważniejsze z zachodzących na 

ogniwie reakcji reformingowych przedstawiono poniżej [4]: 

CH4 + CO2⟶ 2CO + 2H2  ΔH = 247 kJ/mol   (1) 

CH4 + 2H2O⟶CO + 3H2   ΔH = 206,2 kJ/mol   (2) 

W celu zwiększenia ilości otrzymywanego wodoru, dodawana jest do paliwa 

niewielka ilość pary wodnej, co umożliwia zachodzenie reakcji 2. Istnieje także 

możliwość dodania dwutlenku węgla, umożliwiając zajście reakcji 1., jednak jest to 

opcja mniej korzystna energetycznie niż reakcja 2. Należy jednak mieć na uwadze, że 
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na ogniwie przebiega również równolegle reakcja dwutlenku węgla z wodorem 

(reakcja 3). 

 CO2 + H2⟶ H2O + CO     (3) 

 

Powstawanie węgla zachodzi na drodze poniższych reakcji: 

2 CO ⟶ C + CO2  ΔH =  172 kJ/mol   (4) 

CH4⟶C + 2H2  ΔH = 74 kJ/mol   (5) 

 CO + H2⟶C + H2O  ΔH     3  kJ/mol  (6) 

Reakcja 4 określana jest mianem reakcji Boudouarda, natomiast reakcja 5 to 

dekompozycja metanu, w wyniku której powstaje wodór. Reakcja 6 jest niekorzystna 

dla działania ogniwa paliwowego, gdyż obniża ilość wodoru w mieszance gazów 

i prowadzi do powstania wody. 

W celu analizy procesów zachodzących na ogniwie, obliczane są współczynniki 

konwersji CH4 i CO2 oraz współczynniki uzysku H2 i CO. Ich wzajemne relacje można 

interpretować w kontekście wpływu danej reakcji na ogniwie na jego parametry 

elektryczne. Poza wymienionymi reakcjami, możliwe są również następujące reakcje 

elektrochemiczne: 

 CO + O2-⟶ CO2 + 2e-     (7) 

 H2+ O2- ⟶ H2O + 2e-     (8) 

Współczynniki konwersji i uzysków obliczone zostały korzystając z następujących 

wzorów [5]: 

    
 

              

      

            (9) 

    
 

              

      

            (10)  

    
      

              

            (11) 

    
      

              

            (12) 

2.3. Opis eksperymentu 

Materiały, które były następnie nanoszone jako warstwy katalityczne na tlenkowe 

ogniwa paliwowe zasilane biogazem, wytworzone zostały metodą strącania 

z odwróconej mikroemulsji. Ma ona wiele zastosowań dzięki możliwości kontroli 

rozmiaru, geometrii, morfologii, homogeniczności i pola powierzchni cząstek. 

Mikroemulsje zawierają co najmniej trzy elementy: fazę polarną (zazwyczaj wodę), 

fazę niepolarną (tzw. olej) i surfaktant. Metoda strącania z odwróconej mikroemulsji 

polega na utworzeniu odwróconej mikroemulsji, w której woda rozdyspergowana jest  

w fazie niepolarnej w postaci kropel o średnicy rzędu kilkunastu do kilkudziesięciu 

nanometrów. Krople te zawierają roztwory wodne prekursorów, w których zachodzi 
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synteza pożądanego produktu. Dodatkowym zabezpieczeniem przed aglomeracją 

i tworzeniem zbyt dużych cząstek jest dodanie surfaktantu, którego cząsteczki tworzą 

powłokę międzyfazową, oddzielając domeny polarne i niepolarne. Kropelki wody 

w typie W/O (woda stanowi fazę wewnętrzną rozproszoną w postaci małych kropel 

w fazie ciągłej, którą stanowi olej) pełnią rolę nanoreaktorów, umożliwiających 

otrzymywanie nanocząstek o niskiej polidyspersyjności [6].  

W niniejszej pracy metodą strącania z odwróconej mikroemulsji wytworzono 

ditlenek ceru domieszkowany w 10 % mol prazeodymem lub samarem. W tym celu 

najpierw przygotowano roztwór wodny azotanu ceru i azotanu domieszki (odpo-

wiednio prazeodymu lub samaru). W osobnym naczyniu połączono rozpuszczalniki 

organiczne: cykloheksan, pentan-1-ol oraz Triton x-100 (surfaktant). Zawartość 

obydwu naczyń wymieszano mieszadłem magnetycznym osobno, następnie zlano oba 

roztwory do jednego naczynia, dodano czynnik strącający (wodorotlenek tetra me-

tyloamonu) i ponownie mieszano. Następnie zlano fazę wodną, a powstały osad 

odwirowano, wypłukano acetonem i metanolem i wygrzewano w 500°C przez dwie 

godziny. Następnie do proszków dodano substancję zagęszczającą i utarto w moź-

dzierzu, tworząc pasty. Pasty te nanoszono na anodę Ni-YSZ (kompozyt niklu i tlenku 

cyrkonu stabilizowanego tlenkiem itru) komercyjnych ogniw paliwowych, składających 

się ponadto z elektrolitu YSZ (tlenek cyrkonu stabilizowany tlenkiem itru) i katody 

LSM-YSZ (LaMO3-YSZ, gdzie M= Mn, Fe, Co). Zmodyfikowane ogniwa wygrzewano 

przez dwie godziny w 1000°C w celu wypieczenia naniesionych warstw katalitycznych. 

Schemat ideowy warstw w ogniwie przedstawiono na Rysunku 2. 

Ogniwo z nałożoną warstwą anodową było następnie testowane w warunkach 

zasilania biogazem syntetycznym (mieszanina metanu i ditlenku węgla w stosunku 

ok. 3:2 z niewielkim dodatkiem pary wodnej), pracowało w temperaturze 750°C. 

W trakcie pracy ogniwa używano spektroskopii w podczerwieni z transformatą 

Fouriera (FTIR), aby zmierzyć skład gazów wylotowych, a tym samym określić 

stopień konwersji paliwa. Przeprowadzono równolegle także standardowe pomiary 

napięcia oraz gęstości prądu w funkcji czasu, aby zbadać stopień degradacji ogniwa 

w czasie.  

 
Rysunek 2. Schemat przekroju ogniwa paliwowego z nałożoną anodową warstwą katalityczną 

[opracowanie własne] 

W celu uzyskania informacji o koncentracji gazów poddano analizie wykresy 

absorbancji uzyskane z pomiarów FTIR. Wykorzystano program inż. Mikołaja 

Chlipały, który porównuje zmierzone maksima absorpcji gazów z referencyjnymi 

maksimami z pomiarów kalibracyjnych. Pomiary kalibracyjne pozwoliły wyznaczyć 
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eksperymentalną zależność absorbancji danego gazu od stężenia. Przy większym 

stężeniu maksima absorbancji nie zmieniają swego położenia, a jedynie zwiększa się 

ich powierzchnia. Dzięki temu, że absorpcja promieniowania dla danej długości fali 

ma wartości dyskretne, możliwe jest wyznaczenie powierzchni maksima absorbancji 

poprzez zsumowanie odpowiedniego przedziału liczb falowych. Dane kalibracyjne 

porównano z wynikami otrzymanymi podczas pracy ogniwa, w rezultacie otrzymując 

stężenia gazów w danym momencie pomiaru, z których stworzono wykresy 

w zależności od czasu. 

2.4. Analiza wyników 

Na rysunku 3. przedstawiono dyfraktogramy wytworzonych materiałów. 

Zaznaczono na nich refleksy odpowiadające niedomieszkowanemu tlenkowi ceru. 

Zgodność wszystkich z nich oraz brak dodatkowych refleksów oznacza, że udało się 

wytworzyć związki o takiej samej strukturze krystalicznej (tlenku ceru – struktura 

fluorytu) oraz że są to materiały jednofazowe.  

 
Rysunek 3. Dyfraktogramy tlenków ceru domieszkowych prazeodymem oraz samarem (refleksy 

odpowiadające strukturze tlenku ceru zostały oznaczone przez *) [opracowanie własne] 

 

Na podstawie równania Scherrera obliczono średnią wielkość krystalitów 

w obydwu wytworzonych proszkach. Korzystając z analizy Rietvelda, wyznaczono 

parametry ich komórek elementarnych. Wyniki te przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1. Zestawienie wyników analizy Scherrera (wielkość krystalitów, odchylenie wielkości krystalitów) 

i Rietvelda (parametry komórki elementarnej i współczynnik dopasowania) dla proszków Ce0,9Pr0,1O2-δ 

i Ce0,9Sm0,1O2-δ [opracowanie własne] 

Wzór sumaryczny 

związku 
Wielkość krystalitów, Å Odchylenie wielkości, Å a=b=c, Å α=β=γ GOF 

Ce0.9Pr0.1O2-δ 72,6 4,7 5,415 90 1,531 

Ce0.9Sm0.1O2-δ 73,4 5,0 5,421 90 1,506 
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W celu monitorowania procesów zachodzących w trakcie pracy ogniwa, 

przeprowadzono badania składu gazów wylotowych przy użyciu spektroskopii 

w podczerwieni z transformatą Fouriera (FTIR). Na podstawie wyników otrzymanych 

tą metodą możliwe było określenie występowania związków i ich procentowej 

zawartości molowej w mieszance gazów. Na podstawie stężeń odpowiednich gazów 

w czasie, obliczono konwersje CH4 i CO2 oraz uzyski H2 i CO. Analiza wykresów 

stężenia poszczególnych gazów, wartości konwersji metanu i ditlenku węgla oraz 

uzysków wodoru i tlenku węgla w zależności od czasu pozwala, w zestawieniu 

z zależnością gęstości prądu od czasu, na określenie możliwych procesów 

zachodzących w ogniwie w danej chwili. Na osiach czasu punkt „0” przyjęto jako 

moment przełączenia gazów zasilających z wodoru na biogaz. Stąd czasy pomiaru  

w wodorze są na prezentowanych wykresach ujemne. 

Na rysunku 4. i rysunku 5, przedstawiono stężenia gazów wylotowych od czasu 

pracy ogniwa z nałożonymi warstwami katalitycznymi. W czasie od godziny -10 do 0 

dochodzi do procesu redukcji tlenku niklu, będącego częścią kompozytu na bazie YSZ, 

doprowadzając nikiel do postaci metalicznej, niezbędnej do uzyskania właściwości 

katalitycznych koniecznych w reakcji wewnętrznego reformingu paliwa. Po 

przekroczeniu momentu „0” następuje zamknięcie dopływu wodoru, wprowadzenie 

biogazu do układu i właściwa praca ogniwa. Mieszanka biogazowa składa się w 60% 

z metanu i w 40% z ditlenku węgla. Po przejściu przez układ z ogniwem, skład gazów 

ulega zmianie. Wynika to z elektrochemicznego utleniania paliwa oraz innych, 

równolegle zachodzących na ogniwie reakcji. 

 
Rysunek 4. Wykres stężeń gazów w czasie dla ogniwa z warstwą Ce0,9Pr0,1O2-δ na podstawie FTIR 

[opracowanie własne] 
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Rysunek 5. Wykres stężeń gazów w czasie dla ogniwa z warstwą Ce0,9Sm0,1O2-δ na podstawie FTIR 

[opracowanie własne] 

Na rysunku 4. został przedstawiony przebieg zmian stężeń w czasie pracy ogniwa 

z naniesioną na jego anodę warstwą Ce0,9Pr0,1O2-δ. Widoczny jest spadek w czasie 

zawartości wodoru i tlenku węgla (produktów reformingu) w mieszance gazów oraz 

stopniowy wzrost stężenia metanu i ditlenku węgla (substratów reformingu), co 

świadczy o pogarszającej się wydajności układu do prowadzenia wewnętrznego 

reformingu biogazu. W przypadku przebiegu zmian stężeń w czasie dotyczących 

ogniwa z warstwą Ce0,9Sm0,1O2-δ (Rysunek 5.), tendencja zmian jest taka sama jak 

w przypadku warstwy domieszkowanej prazeodymem. Różnicę stanowią wyjściowe 

wartości stężeń poszczególnych gazów oraz ich wkład w mieszankę gazów 

wylotowych. W zależności od nałożonej warstwy obserwowana jest zmiana ilości 

przetworzonego CH4, CO2 i uzyskanego CO, które powstaje w wyniku reakcji 1-4. 

Świadczy to o większej sprawności przetwarzania dostarczanego paliwa przez ogniwo 

z warstwą domieszkowaną samarem. 

Na podstawie stężeń gazów wylotowych, korzystając z równań 9-12, obliczono 

zależności konwersji i uzysków dla obydwu ogniw z nałożonymi warstwami od czasu. 

Wyniki te przedstawiono na rysunkach 6. (dla domieszki prazeodymu) i 7 (dla 

domieszki samaru). 
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Rysunek 6. Wykres konwersji i uzysków gazów w czasie dla ogniwa z warstwą Ce0,9Pr0,1O2-δ  

[opracowanie własne] 

 
Rysunek 7. Wykres konwersji i uzysków gazów w czasie dla ogniwa z warstwą Ce0,9Sm0,1O2-δ  

[opracowanie własne] 

Wykresy konwersji i uzysków w dużo większym stopniu oddają różnice 

zachowania ogniw z obiema warstwami. W przypadku warstwy z domieszką 

prazeodymu (Rysunek 6.), praca ogniwa nie jest jednostajna, następują w czasie nagłe 

zmiany wszystkich współczynników. Zależności dotyczące warstwy z domieszką 

samaru (Rysunek 7.) są natomiast jednostajne i nie ma na nich widocznych odchyleń 
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od delikatnej tendencji spadkowej. Widoczna jest różnica pomiędzy względnymi 

udziałami poszczególnych współczynników dla obydwu warstw. Ponownie można 

wyciągnąć wniosek o bardziej wydajnym zachodzeniu reakcji 1-4, objawiające się 

wyższym poziomem stężenia CO w mieszance gazów wylotowych ogniwa z warstwą 

Ce0,9Sm0,1O2-δ. 
Na rysunku 8. przedstawiono zależności gęstości prądu od czasu. Wartości gęstości 

prądu zostały znormalizowane do gęstości prądu w momencie „0”. 

 
Rysunek 8. Wykres względnej wartości prądu w czasie dla ogniwa z dodatkową warstwą Ce0,9Sm0,1O2-δ  

oraz dla ogniwa z warstwą Ce0,9Pr0,1O2-δ [opracowanie własne] 

W przypadku warstwy z domieszką prazeodymu, patrząc na wykres gęstości prądu 

(Rysunek 8), widoczne jest maksimum w zakresie godzin 10-20. W tym samym czasie, 

na Rysunku 7., widoczny jest wzrost wartości wzrost uzysku H2. Można wnioskować 

o zachodzenie w tym czasie reakcji dekompozycji metanu (reakcja 5). Wzrost prądu 

trwa tylko kilka godzin, bo w reakcji tej dochodzi również do wytworzenia węgla, 

który osadza się na anodzie, zmniejszając wydajność ogniwa. W zakresie godzin 20-30 

widoczne jest kolejne maksimum gęstości prądu i odpowiadający mu spadek uzysku 

H2. Może to wynikać z zachodzenia reakcji elektrochemicznego utleniania wodoru 

(reakcja 8.), w której jednym z produktów jest wolny elektron, co prowadzi do wzrostu 

prądu. W czasie 55-65 h, występuje minimum lokalne konwersji CO2, co może 

wynikać z zachodzenia odwrotnej reakcji Boudouarda (odwrotnej do reakcji 4.), 

w której wykorzystywany jest węgiel występujący na anodzie. Prowadzi to do 

zwiększenia wydajności ogniwa, co objawia się w postaci maksimum na wykresie 

gęstości prądu. 

Wyniki dla ogniwa z warstwą tlenku ceru domieszkowanego samarem nie są tak 

proste do analizy, co wynika z bardzo jednostajnych zależności konwersji i uzysków, 

bez widocznych ekstremów, co nie odpowiada zależności gęstości prądu w czasie.  
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W przypadku obydwu ogniw, widoczny jest wzrost ilości nieprzetworzonego 

biogazu (spadek konwersji CH4 i CO2) w czasie. Wynika to z osadzającego się na 

anodzie węgla, który zmniejsza aktywność katalityczną obecnego w niej niklu, co 

skutkuje zmniejszeniem wydajności reformingu. W konsekwencji, dochodzi do 

postępującej degradacji ogniwa w czasie. zbierającej dane z pomiarów elektrycznych. 

Analiza jest aktualnie powtarzana. 

Porównując wyniki obydwu ogniw z warstwami, można stwierdzić, że mimo 

początkowych dobrych wyników prądowych ogniwa z warstwy z domieszką samaru, 

objawiającą się dużą gęstości prądu. Oznacza to, że warstwa nie chroni anody Ni-YSZ 

przed jej degradacją i zatruciem węglem. Wyniki FTIR natomiast ukazują zachowanie 

stabilne w czasie, co wynika z faktu, że warstwa spełnia swoją rolę w konwersji 

gazów. Warstwa z domieszką prazeodymu pozwala natomiast na uzyskanie mniejszej 

wartości gęstości prądu, jednak jest ona dużo bardziej stabilna, co byłoby istotne 

kontekście wykorzystania ogniwa komercyjnie. Stężenia gazów wylotowych nie są 

jednak tak jednostajne jak w przypadku samaru, co wynika z faktu, że reakcje 

zachodzące na ogniwie i ich udział zmieniają się w czasie. 

3. Podsumowanie 

Tlenkowe ogniwa paliwowe stanowią obiecującą drogę rozwoju energetyki. Ich 

zasilanie biogazem wiąże się z wieloma korzyściami, jednak nieodłączną konsek-

wencją jego stosowania jest osadzanie się węgla na materiale anody. Aby temu 

przeciwdziałać, można zastosować anodową warstwę katalityczną domieszkowanego 

tlenku ceru. 

W ramach pracy wytworzono metodą strącania z odwróconej mikroemulsji tlenki 

ceru domieszkowanego samarem i prazeodymem. Otrzymane proszki poddano analizie 

XRD oraz naniesiono je w postaci warstw na anodę komercyjnych ogniw paliwowych. 

Ogniwa z naniesioną warstwą poddano pracy w biogazie, przeprowadzając równolegle 

pomiary elektryczne oraz analizę gazów wylotowych metodą FTIR. Wyniki analizy 

FTIR pozwoliły na wyznaczenie konwersji CH4 oraz uzysku CO i H2. 

Na podstawie otrzymanych metodą XRD dyfraktogramów, możliwe było 

stwierdzenie, że wytworzono materiały jednofazowe. Zestawienie wyników prądowych 

oraz zależności stężenia gazów wylotowych od czasu działania ogniwa z naniesioną 

warstwą tlenku ceru domieszkowanego prazeodymem pozwoliło na interpretację 

ekstremów na wykresach i przypisanie odpowiadających im procesów. Na podstawie 

wyników prądowych wyciągnięto wniosek o wyższości warstwy Ce0,9Pr0,1O2-δ nad 

Ce0,9Sm0,1O2-δ w kontekście zapewniania stabilnej pracy ogniwa w czasie.  

Podziękowania 

Praca została sfinansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach 

projektu badawczego NCN 2017/26/D/ST8/00822. 
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Badanie parametrów wewnętrznego reformingu biogazu w tlenkowych ogniwach 

paliwowych z anodowymi warstwami katalitycznymi Ce0,9Pr0,1O2-δ i Ce0,9Sm0,1O2-δ. 

Streszczenie 

Tlenkowe ogniwa paliwowe są alternatywą dla energetyki opartej na paliwach kopalnych. Po zasileniu 

paliwem na ogniwie zachodzi reakcja redoks, energia chemiczna paliwa przekształca się w energię 

elektryczną, a głównym produktem reakcji jest woda. Aby proces był mniej kosztowny, stosuje się biogaz 

zamiast wodoru, co jednak powoduje, że na ogniwie osadza się węgiel, zatykając pory anody i prowadząc 

do obniżenia efektywności i degradacji ogniwa. W celu ograniczenia tego efektu stosuje się anodowe 

warstwy katalityczne, które powstrzymują osadzanie się węgla i zmniejszają straty wydajności. Obiecujące 

do tego zastosowania są materiały na bazie tlenku ceru z powodu wysokiej ruchliwości tlenu, co pozwala 

na skuteczne usuwanie węgla. W pracy zaprezentowano wyniki dotyczące warstw Ce0,9Pr0,1O2-δ oraz 

Ce0,9Sm0,1O2-δ uzyskanych z proszków wytworzonych metodą strącania z odwróconej mikroemulsji. W 

trakcie pracy ogniwa w biogazie przeprowadzono analizę składów gazów wylotowych za pomocą FTIR 

oraz pomiary elektryczne. Na podstawie wyników wykonano analizę stężeń gazów w czasie oraz 

obliczono parametry takie jak spadek gęstości mocy, stopień konwersji metanu i dwutlenku węgla, uzysk 

wodoru i tlenku węgla, ilość osadzonego węgla. Wyciągnięto wnioski na temat efektywności obydwu 

warstw. 

Investigation of parameters of direct internal reforming of biogas in solid oxide 

fuel cells with anode catalyst layers Ce0.9Pr0.1O2-δ and Ce0.9Sm0.1O2-δ. 

Abstract 

Solid oxide fuel cells are the alternative to energetics based on fossil fuels. When powered with fuels, 

redox takes place on the SOFC, the chemical energy of the fuel is transferred into electric power and the 

main product is water. To reduce the cost of the process, biogas is used instead of hydrogen, but that causes 

problems with cell's efficiency loss and degradation due to carbon deposition that blocks the anode pores. 

To prevent that and to minimize the efficiency loss, an anode catalyst layer can be applied. Ceria-based 

materials are promising for this application due to high mobility of oxygen, which leads to effective carbon 

removal. This work presents the results concerning the layers of Ce0.9Pr0.1O2-δ and Ce0.9Sm0.1O2-δ made 

from powders synthesized by the reverse microemulsion method. While the SOFC was running on biogas, 

an analysis of outlet gases was made with FTIR and electrical properties were measured. Based on those 

results, an analysis of concentration of gases in time was carried out and multiple parameters were 

calculated, among others: power density loss, methane and carbon dioxide conversion rates, hydrogen and 

carbon oxide yield, amount of deposited carbon. Conclusions on the efficiency of the two layers were 

made. 
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Dobór układu magazynowania energii w sprężonym 

powietrzu współpracującego z farmą wiatrową 

1. Wstęp 

Światowe zapotrzebowanie na energię gwałtownie rośnie. Wzrost zużycia paliwa, 

zmniejszanie się zasobów paliw kopalnych, wzrost ich cen oraz szkodliwe działanie 

tych paliw na środowisko, sprawiają, że potrzeba wykorzystania odnawialnych źródeł 

energii staje się coraz większa. Rosnący udział elektrowni wiatrowych, słonecznych 

i innych odnawialnych źródeł energii stanowi poważne wyzwanie dla przemysłu 

elektroenergetycznego, który musi przystosować się do zwiększającego się udziału 

źródeł o dużej zależności od warunków atmosferycznych, a co za tym idzie o wysokiej 

zmienności wytwarzania. W niniejszym artykule analizowana jest praca farmy 

wiatrowej – odnawialnego źródła energii zasilanego energią wiatru. 

W ciągu ostatnich 20 lat moc zainstalowana energetyki wiatrowej w UE syste-

matycznie wzrasta. Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Stowarzyszenie Wind 

Europe, pod koniec 2017 roku w krajach Unii Europejskiej zainstalowane było 168,7 

GW mocy w turbinach wiatrowych. Liderami produkcji energii z farm wiatrowych są 

obecnie Niemcy, a także Hiszpania, Wielka Brytania i Francja. Tylko w 2017 roku w 

Unii Europejskiej zainstalowano 15,6 GW nowych mocy w turbinach wiatrowych [1]. 

Opierając się na danych URE pod koniec roku 2017 na terenie Polski było 

zainstalowane 5,858 GW w elektrowniach wiatrowych, które łącznie wyprodukowały 

11 180 GWh energii elektrycznej. Od 2005 roku odnotowuje się systematyczny wzrost 

udziału energii z instalacji wiatrowych w całkowitej ilości dostarczonej energii 

elektrycznej ze źródeł odnawialnych – dla roku 2016 było to ponad 61% [2]. 

System energetyczny charakteryzuje się znaczną zmiennością zapotrzebowania na 

dostarczaną moc, dotyczy to zarówno cyklów sezonowych jak i dobowych. Charak-

terystyczną cechą farm wiatrowych jest ich wysoka niestabilność pracy, spowodowana 

zależnością od warunków wietrznych. Niedająca się jednoznacznie zaplanować 

produkcja energii elektrycznej z farm wiatrowych niekorzystnie wpływa na pracę 

systemu elektroenergetycznego i przy obecnie stosowanych rozwiązaniach prawnych 

również ekonomię działania konwencjonalnych elektrowni. Przyłączanie dodatkowych 

źródeł wytwórczych, charakteryzujących się wysoką niestabilnością pracy dodatkowo 

wzmacnia zjawisko. Niestety farmy wiatrowe doskonale wpisują się w ten nieko-

rzystny schemat, gdyż produkowana przez nie energia jest wysoce uzależniona od 

panujących warunków pogodowych i cechuje się niestabilnością pracy mimo prób 

szacowania produkcji. Przy niskich prędkościach wiatru ograniczana jest produkcja 

energii przez elektrownie wiatrowe, a co za tym idzie pojawia się kwestia deficytu 

mocy w systemie. Z uwagi na fakt, iż w każdej chwili bilans energii w systemie 

elektroenergetycznym musi być stale zrównoważony, powstały deficyt powinien być 

                                                                
1 marlena.wrobel@polsl.pl, Instytut Techniki Cieplnej, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, 
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pokryty przez magazyny energii (takie jak wodne elektrownie szczytowe) lub źródła 

konwencjonalne o wysokiej elastyczności. Wraz ze wzrostem udziału energii wiatru 

w krajowej strukturze wytwarzania energii elektrycznej, rośnie zapas mocy do pokrycia. 

Przy znacznych prędkościach wiatru i wysokiej produkcji energii z farm wiatrowych 

występujących jednocześnie z brakiem zapotrzebowania (np. godziny nocne), może 

wystąpić nadpodaż energii. Jednym ze sposobów wykorzystania okresowych 

nadmiarów energii jest jej akumulacja w magazynach pozwalających na uzupełnienie 

deficytów mocy powstałych w okresie niekorzystnych warunków pogodowych. 

Akumulacja energii elektrycznej jest od lat powszechnie wykorzystana w elektrow-

niach szczytowo-pompowych – pierwszych wielkoskalowych magazynach energii 

w Polsce.  

W tym artykule układ magazynowania energii w sprężonym powietrzu (CAES  

– compressed air energy storage) wykorzystywany jest do współpracy z farmą 

wiatrową. Poza godzinami szczytu energia elektryczna jest magazynowana, natomiast 

w godzinach szczytu magazyn energii wytwarza energię elektryczną do sieci. 

Przechowywanie energii poza godzinami szczytu i używanie jej w godzinach 

wysokiego zapotrzebowania, oprócz zarządzania szczytem obciążenia, zapewnia 

również równowagę pomiędzy zapotrzebowaniem na energię a podażą. Prowadzi to do 

bardziej ekonomicznego wykorzystania farmy wiatrowej[3]. 

2. Analizowana farma wiatrowa 

W artykule poddano analizie współpracę magazynu energii z istniejącą farmą 

wiatrową zlokalizowaną na terenie Polski. Farma składa się z 15 turbin wiatrowych 

o łącznej mocy znamionowej 30 MW. Na rysunku 1 przedstawiono wykres 

wytwarzanej przez farmę wiatrową mocy, w okresie jednego roku.  

 

Rysunek 1. Wykres zmienności wytwarzanej mocy farmy wiatrowej [opracowanie własne] 
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Jak widać na przedstawionym rysunku, instalacja rzadko osiąga swoją moc 

znamionową. Średnia wartość wytwarzanej mocy w analizowanym okresie jednego 

roku wynosi 5,8 MW, natomiast mediana 2,19 MW.  

3. Compressed Air Energy Storage 

W celu akumulacji dużej ilości energii elektrycznej, najczęściej stosowane na 

świecie są elektrownie szczytowo- pompowe, które mają największy (99%) udział 

w zainstalowanej mocy w porównaniu z technologiami magazynowania energii 

stosowanymi [4]. Zaletami tej technologii są: możliwość magazynowania przez 

dowolny okres czasu, krótki czas rozruchu, tani i powszechnie dostępny nośnik energii, 

niski koszt wytwarzania energii, dojrzałość technologii i długa żywotność. Do wad 

należy natomiast zaliczyć wysokie nakłady inwestycyjne, zależność od warunków 

hydrogeologicznych oraz wprowadzenie zmian w ekosystemie [5]. Mniej powszechną 

technologią są instalacje magazynowania energii w sprężonym powietrzu. Główną 

zaletą tej technologii jest wykorzystanie darmowego nośnika energii, jakim jest 

powietrze. Praca układu CAES jest zbliżona do pracy konwencjonalnej turbiny 

gazowej, przy czym proces sprężania i ekspansji występuje w różnym czasie. 

W klasycznej instalacji CAES energia elektryczna wykorzystywana jest do napędu 

sprężarek powietrza. Powietrze pod ciśnieniem jest magazynowane w zbiornikach 

podziemnych lub naziemnych. Jeśli zachodzi potrzeba wytworzenia energii 

elektrycznej, sprężone powietrze jest rozprężane w ekspanderze turbiny napędzającej 

generator. W konwencjonalnym systemie CAES, tzw. układzie I generacji, powietrze 

ze zbiornika jest wprowadzane do komory spalania turbiny gazowej, gdzie doprowadza 

się dodatkowe paliwo, najczęściej w postaci gazu ziemnego[4].W niniejszej pracy 

zaproponowano układ ACAES (Adiabatic CompressedAir Energy Storage), który 

charakteryzuje się lepszą efektywnością procesu magazynowania energii [6]. 

W instalacjach tego typu wyeliminowano zapotrzebowanie na paliwo i proces spalania 

na rzecz magazynowania ciepła wytworzonego w procesie sprężania powietrza. 

Zgromadzone ciepło jest następnie wykorzystywane do ogrzewania powietrza 

dostarczanego do ekspandera. Rysunek 2 przedstawia przykładowy schemat instalacji 

ACAES.  

 

Rysunek2. Uproszczony schemat pracy systemu ACAES[opracowanie własne] 
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Symulacje instalacji ACAES z uwzględnieniem strat ciepła podczas magazynowania 
ciepła wykazały, że sprawność procesu może sięgać nawet 75% [7]. Ważnym aspektem 
technologii ACAES jest opracowanie efektywnej procedury wymiany i magazynowania 
ciepła. Czynnik magazynujący powinien spełniać wymóg szybkiej absorpcji i oddawania 
ciepła, a sam magazyn powinien być odpowiednio zaizolowany [8]. 

4. Możliwości współpracy 

Obecnie magazynowanie energii elektrycznej zyskuje coraz większą popularność 
ze względu na systematyczny wzrost mocy zainstalowanej w odnawialnych, pogodo-
zależnych źródełach energii, zasilanych wiatrem lub słońcem [9,10]. W przypadku 
integracji układu akumulacji ze źródłem energii wiatrowej lub słonecznej jest 
możliwych kilka trybów współpracy: 

 regulacja mocy 
Ten sposób współpracy polega na wygładzaniu charakterystyki mocy wytwarzanej 

przez źródło energetyki odnawialnej [11]. Magazyn jest ładowany w okresach 
wysokiej produkcji energii, natomiast rozładowywany w czasie niskiej produkcji 
energii elektrycznej ze źródła odnawialnego. Dzięki takiej współpracy jednostki 
wytwórcze OZE jest bardziej przewidywalna co pozwala na możliwość 
dokładniejszego sterowania źródłami konwencjonalnymi. 

 arbitraż energetyczny  
Praca układu akumulacji energii w ramach arbitrażu polega na jej magazynowaniu, 

gdy cena jest niska, oraz sprzedaż w godzinach szczytu, kiedy energia elektryczna jest 
droga. Głównym celem jest osiągnięcie zysku w związku ze zmiennymi cenami energii 
elektrycznej w dolinach i szczytach zapotrzebowania. 

 źródło szczytowe 
Praca jako źródło szczytowe polega na akumulacji energii w czasie zmniejszonego 

zapotrzebowania w celu jej dostarczenia w okresach maksymalnego popytu. Ten sposób 
pracy układu akumulacji jest bardzo podobny do arbitrażu energetycznego, jednak 
magazyny energii instalowane są w celu pokrycia obciążenia szczytowego, a ich celem 
nie jest zysk ekonomiczny, jak ma to miejsce w arbitrażu energetycznym [12]. 

 dociążenie sieci 
W systemach elektroenergetycznych, w których wstępuje znacząca ilość 

wiatrowych źródeł wytwórczych, przy korzystnych warunkach wietrznych mogą 
wystąpić sytuacje nadmiaru energii elektrycznej w sieci. Magazyny energii, mogą 
w takich momentach dociążyć system elektroenergetyczny zapobiegając przeciążeniu 
sieci.  

W niniejszej pracy przyjęto założenie współpracy układu magazynowania energii 
z farmą wiatrową w ramach arbitrażu energetycznego. 

5. Założenia 

Podczas modelowania układu hybrydowego magazynu energii w sprężonym 
powietrzu połączonego z farmą wiatrową należało przyjąć pewne założenia dotyczące 
zasady współpracy obu instalacji. Pierwszym krokiem było określenie ilości godzin 
ładowania i rozładowania układu. W tym celu zostały przeanalizowane ceny energii 
elektrycznej, adekwatne do analizowanego okresu. Na Rysunku 3 zostały przedsta-
wione średnioroczne ceny energii elektrycznej dla każdej godziny doby, zaczerpnięte 
z baz danych TGE [13]. 
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Rysunek 3. Wykres średnich cen energii elektrycznej dla każdej godziny doby [opracowanie własne] 

Podczas doby występują okresy niskich cen energii elektrycznej, które przypadają 

na godziny nocne. Ceny w tzw. „dolinach nocnych” spadają poniżej 120 zł za MWh. 

Na rysunku wyraźnie widoczny jest szczyt południowy, podczas którego występują 

najwyższe ceny energii, przekraczające 200 zł/MWh. Delikatnie zaznaczony jest 

również wieczorny wzrost cen. Najniższe ceny można zaobserwować w godzinach od 

24 do 6, natomiast najwyższe od 12 do 14. Na podstawie tych obserwacji założono, że 

magazyn energii będzie ładowany przez 6 godzin w okresie nocnym. W przypadku 

rozładowywania analizowane będą dwa warianty: oddawanie energii do sieci w ciągu 2 

lub 3 godziny w czasie szczytu południowego.  

W modelu, uruchomienie sprężarek układu CAES będzie obwarowane 

następującymi warunkami: 

 wymagane godziny doby od 24 do 6; 

 ciśnienie powietrza w zbiorniku poniżej maksymalnej wartości; 

 moc turbiny wiatrowej powyżej zapotrzebowania sprężarek. 

Pierwszy warunek wynika z analizy cen energii elektrycznej. Kolejny wiąże się 

z koniecznością utrzymania w zbiorniku powietrza ciśnienia, poniżej ciśnienia 

maksymalnego i wynika ze zdolności magazynu do przyjęcia powietrza. Trzeci 

warunek wynika z minimalnej mocy, którą pobierają sprężarki powietrza. Wytwa-

rzanie przez farmę wiatrową mniejszej mocy spowoduje, brak możliwości zasilenia 

kompresorów przez samą farmę, a co za tym idzie potrzebę zakupu energii z zewnętrz, 

co nie jest brane pod uwagę w artykule.  

Proces wytwarzania energii elektrycznej przez magazyn, może nastąpić w przy-

padku spełnienia w modelu następujących warunków: 
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 wymagane godziny doby od 12 do 13 lub od 12 do 14; 

 ciśnienie powietrza w zbiorniku powyżej minimalnej wartości. 

Przyjęto założenie, że obliczenia w modelu, będą realizowane z krokiem czasowym 

jednej godziny, dla analizowanego okresu jednego roku. Do obliczeń potencjalnych 

zysków posłużą historyczne dane godzinowe ceny energii elektrycznej zaczerpnięte 

z Towarowej Giełdy Energii. 

6. Obliczenia 

W celu określenia parametrów układu ACAES opracowano dedykowany model 

dynamiczny procesu z wykorzystaniem oprogramowania Matlab®. Model zawiera 

równania różniczkowe zwyczajne opisujące procesy termodynamiczne zachodzące 

w systemie ACAES. Podstawowe założenia przyjęte do obliczeń:  

 sprawność wewnętrzna sprężarki 85%, elektromechaniczna 95%; 

 sprawność wewnętrzna ekspandera 85%, elektromechaniczna 95%; 

 ciśnienie otoczenia 0,1 MPa; 

 temperatura otoczenia 283 K; 

 wilgotność otoczenia 60%; 

 maksymalne ciśnienie w zbiorniku 10 MPa; 

 minimalne ciśnienie w zbiorniku 4 MPa; 

 strumień powietrza doprowadzanego 6 kg/s; 

 płyn roboczy – gaz doskonały. 

Przyjęto poziomy ciśnienia i temperatury z uwzględnieniem możliwości wytrzy-

małościowych zbiorników stalowych.. Analizowany układ ACAES nie odzwierciedla 

dokładnie, pracy rzeczywistej instalacji. Aby określić możliwości magazynowania 

energii w sprężonym powietrzu, zastosowano wyidealizowany model, który nie 

uwzględnia charakterystyk pracy maszyn. 

Zgodnie z pierwszą zasadą termodynamiki bilans energetyczny zbiornika 

sprężonego powietrza jest reprezentowany przez równanie: 

  

  
                           (1) 

gdzie: 
  

  
 – zmiana energii wewnętrznej,      – strumień powietrza doprowa-

dzanego,    – entalpia powietrza doprowadzanego,       – strumień powietrza 

wyprowadzanego,      – entalpia powietrza wyprowadzanego,    – strumień ciepła 

traconego 

7. Analiza wyników 

Obliczenia została przeprowadzona dla kilku układów o różnych konfiguracjach 

mocy pobieranej, oddawanej, wielkości zbiornika czy czasu rozładowania. Na 

Rysunku 4 przedstawiono przykładowe wyniki dla analizowanych przypadków 

o czasie rozładowania 3 godzin. 
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Rysunek 4. Wykres zmienności pobieranej i oddawanej mocy w czasie [opracowanie własne] 

Analizowane przypadki zostały porównane ze względu na ilość godzin ładowania 

i ilość zmagazynowanej energii co zostało przedstawione na Rysunku 5. Można 

zauważyć, że wraz z wzrostem mocy znamionowej sprężarek następuje spadek ilości 

cykli ładowania. Wynika to ze zmniejszonej ilości czasu, w którym farma wiatrowa 

osiąga minimalną moc potrzebną do uruchomienia sprężarek. Układy małej mocy, 

pomimo znacznej liczby godzin ładowania magazynu, nie osiągają najwyższych ilości 

zmagazynowanej energii, wyrażonej w GWh. Charakterystyka zmienności ilości 

zakumulowanej przez układ energii, posiada wyraźne maksimum w okolicach mocy 

sprężarek na poziomie ok. 13 MW.  

 
Rysunek 5. Wykres zmienności ilości godzin ładowania i zakumulowanej energii w funkcji mocy 

znamionowej sprężarek [opracowanie własne] 
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Następnie postanowiono porównać wyniki przypadków o 3 godzinnym czasie 

rozładowania z 2 godzinnym. Ponieważ w arbitrażu energetycznym najważniejszym 

kryterium doboru magazynu jest maksymalizacja korzyści finansowych, postanowiono 

porównać uzyskane wyniki pod względem potencjalnych rocznych przychodów ze 

współpracy farmy z magazynem energii. Korzyści finansowe obliczane są jako różnica 

pomiędzy przychodami ze sprzedaży energii elektrycznej przez układ hybrydowy 

a przychodami samodzielnie pracującej farmy wiatrowej. Wyniki dla wszystkich 

przypadków obliczeniowych przedstawiono na Rysunku 6. 

 
Rysunek 6. Wykres generowanej różnicy przychodów z działalności układu hybrydowego dla różnych mocy 

i czasu rozładowania [opracowanie własne] 

Na wykresie widoczne jest, że układy magazynowania o dwugodzinnym czasie 

rozładowania charakteryzują się osiąganiem wyższych korzyści finansowych, 

w każdym analizowanym przypadku. Wartość maksymalna osiągana jest dla mocy 

sprężarek 13 MW, który został dobrany jako najlepiej odpowiadający dla współpracy 

z analizowaną farmą wiatrową. W Tabeli 1 przedstawiono parametry dobranego 

magazynu energii CAES. Dodatkowo na Rysunku 7 zamieszczono wykres wytwa-

rzanej przez układ hybrydowy i samodzielną farmę mocy w przykładowym przedziale 

czasowym. 

Tabela 1. Dane znamionowe dobranego układu ACAES 

Parametr Wartość Jednostka 

Moc sprężarek 13,2 MW 

Moc ekspanderów 27,5 MW 

Ilość godzin ładowania 482 godzina 

Ilość zakumulowanej energii 5,11 GWh 

Ilość oddanej energii 3,83 GWh 

Objętość zbiornika 6150 m3 

Korzyść finansowa 98330,39 zł 

Czas ładowania 6 godzina 

Czas rozładowania 2 godzina 

Źródło: Opracowanie własne 
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Rysunek 7.Wykres wytwarzania energii elektrycznej do sieci przez samodzielną farmę wiatrową i układ 

hybrydowy [opracowanie własne] 

Na przedstawionym rysunku można zauważyć momenty rozładowania magazynu 

zaznaczone na kolor niebieski.  

8. Wnioski 

W pracy analizowano dobór magazynu energii w sprężonym powietrzu, współpra-

cującego z farmą wiatrową o mocy znamionowej 30 MW. Praca układu hybrydowego 

była nakierowana na arbitraż energetyczny, polegający na generowaniu korzyści 

finansowych wynikających z różnic cen pomiędzy godzinami dolin i szczytu 

cenowego.  

Na podstawie obliczeń stwierdzono, że zwiększanie mocy sprężarek – a co za tym 

idzie zdolności akumulacyjnych układu magazynowania – prowadzi do zmniejszania 

ilości dostępnych godzin ładowania magazynu. Wiąże się to z mniejszą ilością godzin, 

w których farma osiąga moc minimalną do napędu sprężarek. Jednak zmniejszenie 

ilości godzin ładowania magazynu nie powoduje w każdym przypadku zmniejszenia 

ilości zmagazynowanej energii elektrycznej. Tendencja spadku ilości zakumulowanych 

GWh zachodzi dla mocy sprężarek powyżej 13 MW.  

Różnica przychodów wykazuje występowanie korzyści finansowej ze współpracy 

farmy wiatrowej z magazynem energii i występuje w każdym analizowanym przypadku. 

Skrócenie czasu rozładowania magazynu do dwóch godzin przyniosło znaczące 

korzyści finansowe.  

Jako kryterium doboru magazynu wybrano maksymalizację różnicy przychodów 

wynikających ze sprzedaży energii elektrycznej w układzie hybrydowym zamiast 

samodzielnie przez farmę wiatrową. Zależność parametrów układu CAES – w tym 

mocy znamionowej sprężarek – nie ma regularnego przebiegu. Najbardziej korzystnym 

i rekomendowany przypadek charakteryzowała się mocą znamionową sprężarek 

ok. 13 MW, osiągając różnice przychodów na poziomie ok. 100000 zł.  
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Dobór układu magazynowania energii w sprężonym powietrzu współpracującego 

z farmą wiatrową 

Streszczenie 

W przeciągu ostatnich lat moc zainstalowana w turbinach wiatrowych w Polsce uległa znaczącemu 

wzrostowi. Ze względu na zależny od warunków atmosferycznych charakter pracy, źródła te cechują się 

dużą zmiennością generowanej mocy w czasie. Jedną z propozycji zwiększenia przewidywalności pracy 

farm wiatrowych jest ich współpraca z magazynami energii. W artykule przedstawiono koncepcję 

współpracy farmy wiatrowej z układem magazynowania energii w sprężonym powietrzu. W pracy 

przedstawiono różne możliwości współpracy magazynu z farmą, jednak w ramach analizy skupiono się na 

maksymalizacji zysków związanych ze sprzedażą energii elektrycznej w godzinach szczytowych. 

W ramach analizy dokonano wielowariantowych obliczeń doboru magazynu energii, wykorzystując dane 

zmienności wytwarzanej przez farmę mocy w czasie oraz odpowiadające im ceny energii elektrycznej 

w roku 2016. W pracy zdefiniowano najlepiej odpowiadające dla analizowanej farmy wielkości charak-

terystyczne magazynu takie jak: pojemność, czas ładowania i rozładowania, wielkość zbiornika powietrza, 

mocy pobierana i oddawana do sieci. Zestawiono wybrane wyniki analizy przedstawiające uzyskane 

korzyści finansowe związane ze współpracą farmy wiatrowe z magazynem energii.  

Słowa kluczowe: magazynowanie energii w sprężonym powietrzu, farma wiatrowa, arbitraż energetyczny 
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Selection of compressed air energy storage cooperate with exist wind farm 

Abstract  

During several years Poland’s installed power in wind turbines has grown significantly. Due to dependence 

from weather conditions that power sources are characterized by high generated power variability. One of 

proposals for improving the predictability of wind farms are their cooperation with energy storages. The 

article presents the concept of cooperation of a wind farm with a compressed air energy storage system. In 

this paper differential opportunities of energy storage with existing wind farm was shown, however 

analysis are focused on profit maximization strongly related to peak hours electricity sold. In scope of 

analysis multivariate calculations of energy storage was executed based on farm’s generated power 

variations and their related electricity prices in 2016. In this work best suitable characteristic parameters of 

energy storage such as capacity, loading/ discharge time, size of air tank, power consumed/ donate to or 

from grid was defined. Selected results with obtained financial benefits related to cooperation of wind farm 

with energy storage was shown. 

Keywords: CAES, wind farm, energy storage arbitrage 
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Warstwy nanokompozytowe z osnową niklową 

i węglową fazą dyspersyjną  

wytwarzane metodą elektrokrystalizacji 

1. Wprowadzenie  

Dynamiczny rozwój nauki i techniki wymusza modyfikowanie oraz poszukiwanie 

nowych, bardziej funkcjonalnych materiałów. Duże możliwości stwarzają materiały 

nanokompozytowe, których właściwości można kształtować w szerokim zakresie. 

Jedną z podstawowych technik stosowanych w inżynierii powierzchni do wytwarzania 

nanomateriałów w postaci cienkich warstw jest metoda elektrokrystalizacji, której 

podstawę stanowią procesy redukcji elektrochemicznej. Metoda ta stosowana 

w technice i ciągle modyfikowana pozwala na wytwarzanie materiałów o zróżnico-

wanej strukturze, żądanej grubości oraz określonym składzie chemicznym, w tym 

także materiałów kompozytowych. Metodą elektrokrystalizacji w materiał metalowy 

(nikiel, miedź, cynk itp.) wbudowywane są fazy dyspersyjne w postaci proszków 

o zróżnicowanych kształtach i wymiarach cząstek. W zależności od przeznaczenia 

warstwy dobierana jest odpowiednia faza dyspersyjna, aby poprawić właściwości 

użytkowe gotowego wyrobu w warunkach jego eksploatacji. Wbudowywanie cząstek 

twardych faz ceramicznych takich jak: Al2O3, SiO2, Si3N4, WC, SiC wpływa na 

zwiększenie twardości materiału [1-5], a także na poprawę odporności korozyjnej [6-

7]. Fazy miękkie takie jak: teflon, MoS2 mają korzystny wpływ na poprawę 

właściwości tribologicznych [8, 9]. Duże możliwości w kształtowaniu właściwości 

materiałów kompozytowych wytwarzanych metodą elektrokrystalizacji stwarza 

zastosowanie, jako fazy dyspersyjnej materiałów węglowych w postaci diamentu, 

nanorurek węglowych, grafenu, grafitu [10-13]. Wbudowanie tych materiałów 

w metalową osnowę w procesie elektroosadzania przyczynia się do poprawy 

właściwości użytkowych elementów na które nakładane są warstwy kompozytowe. 

Przedmiotem niniejszej pracy są warstwy niklowe (Ni) oraz kompozytowe Ni/grafit, 

Ni/grafen, Ni/diament o nanokrystalicznej strukturze wytwarzane metodą elektro-

krystalizacji na podłożu stalowym.  

2. Materiały węglowe 

Węgiel (C) jest jednym z pierwiastków najczęściej występujących na Ziemi. 

W zależności od wiązań chemicznych pomiędzy atomami węgiel występuje w kilku 
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odmianach alotropowych, które różnią się strukturą i właściwościami. Obraz struktur 

podstawowych odmian alotropowych węgla przedstawiony na rysunku 1. 

W pracy do wytwarzania warstw kompozytowych, jako fazy dyspersyjne zastoso-

wano grafit, grafen oraz diament. Grafit jest to materiał o budowie warstwowej, 

kruchy, odporny na ściskanie, o właściwościach smarnych, dobrze przewodzący prąd 

elektryczny i ciepło oraz odporny na wysoką temperaturę [14]. Grafen jest odmianą 

alotropową węgla zbudowaną z pojedynczej warstwy atomów połączonych wiązaniami 

o hybrydyzacji sp
2
. Jest to materiał przezroczysty charakteryzujący się dobrym 

przewodnictwem ciepła i prądu elektrycznego, dużą wytrzymałością mechaniczną 

i elastycznością [15]. Diament jest krystaliczną odmianą węgla, w której każdy atom 

węgla połączony jest wiązaniami kowalencyjnymi z czterema innymi atomami węgla 

tworząc czworościan foremny (tetraedr). Jest to materiał bardzo twardy, odporny na 

działanie czynników chemicznych, dobrze przewodzi ciepło i nie przewodzi prądu 

elektrycznego [16].  

 
Rysunek 1. Odmiany alotropowe węgla: a) diament, b) grafit, c) grafen, d) fuleren 60, e) węgiel amorficzny, 

f) nanorurka [17] 

W pracy do wytwarzania nanokompozytowych warstw z osnową niklową, jako fazę 

dyspersyjną zastosowano trzy odmiany alotropowe węgla: płatki grafitu, płatki grafenu 

oraz proszek diamentu. Wybór tych materiałów, jako faza dyspersyjna podyktowany 

był ich znacznie różniącymi się właściwościami. Do charakterystyki materiałów 

stosowanych, jako faza dyspersyjna wykorzystano spektroskopie Ramana, skaningową 

i transmisyjną mikroskopię elektronową oraz dyfrakcję rentgenowską.  

Obrazy płatków oraz widma Ramana grafitu i grafenu stosowane, jako faza 

dyspersyjna do wytwarzania nanokompozytowych warstw przedstawiono na rysunkach 

2 i 3. Na rysunku 4 przedstawiono obrazy i rentgenowskie widmo dyfrakcyjne cząstek 

stosowanego proszku diamentu.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pr%C4%85d_elektryczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pr%C4%85d_elektryczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ciep%C5%82o
https://pl.wikipedia.org/wiki/Temperatura
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przewodno%C5%9B%C4%87_cieplna
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Rysunek 2. Płatki grafitu: a) obraz SEM, b) widmo Ramana  

  

 

 

Rysunek 3. Płatki grafenu: a) obraz SEM, b) obraz TEM, c) widmo Ramana 

 

a b 
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Rysunek 4. Proszek diamentu: a) obraz TEM, b) rentgenowskie widmo dyfrakcyjne 

Stosowane w pracy materiały węglowe charakteryzują się zróżnicowanymi 

kształtami i wymiarami cząstek. Grafen oraz grafit występują w postaci płatków, 

diament z kolei jest w formie proszku o nanometrycznych wymiarach cząstek 

w granicach 10 nm. Na widmach Ramana grafitu i grafenu występują charakte-

rystyczne dla tego typu materiałów pasma: D (1350 cm
-1

), G (1580 cm
-1

) oraz 2D 

(2700 cm
-1

). Pasmo D związane jest z występowaniem defektów w strukturze 

badanych materiałów, pasmo G świadczy o występowaniu wiązań o hybrydyzacji sp
2
 

pomiędzy atomami węgla z kolei pasmo 2D umożliwia identyfikację badanych 

materiałów [18]. Na podstawie kształtu i intensywności pasma 2D w stosunku do 

pasma G można rozróżnić grafen od grafitu. Pasmo 2D grafitu jest szersze niż 

w przypadku grafenu. Znacznie mniejsza intensywność pasma 2D w stosunku do 

pasma G w przypadku grafenu wskazuje, że jest to grafen płatkowy składający się 

z kilku warstw (< 6) atomowych węgla [19]. Poszerzony refleks na rentgenowskim 

widmie dyfrakcyjnym świadczy o nanokrystalicznej strukturze cząstek stosowanego 

proszku diamentu. 

3. Proces elektrokrystalizacji niklu 

Proces elektrokrystalizacji daje możliwość wytwarzania materiałów metalowych 

o różnej strukturze. Podstawę procesu stanowią reakcje utleniania i redukcji 

zachodzące w wodnym roztworze elektrolitów wymuszone prądem elektrycznym 

z zewnętrznego źródła prądu, których efektem jest osadzanie metalu na powierzchni 

pokrywanego wyrobu. Schemat stanowiska oraz reakcje utleniania i redukcji 

zachodzące na elektrodach podczas osadzania warstw Ni metodą elektrokrystalizacji 

przedstawione są na rysunku 5.  

b 

 

a 
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K:  𝑵𝒊𝟐+ + 𝟐𝒆 → 𝑵𝒊 

      𝟐 𝑯+ + 𝟐𝒆  →  𝑯𝟐 ↑ 

 

A:  𝑵𝒊  𝟐𝒆 →  𝑵𝒊𝟐+ 

      𝟐 𝑯𝟐𝑶 →  𝑶𝟐 ↑ +𝟒 𝑯+ + 𝟒𝒆  

 
Rysunek 5. Schemat stanowiska oraz reakcje zachodzące podczas osadzania warstw Ni:  

1) elektrolit, 2) katoda (K), 3) mieszadło, 4) anoda (A), 5) łaźnia wodna (rysunek własny) 

Metodą elektrokrystalizacji można osadzać warstwy na powierzchni gotowych 
wyrobów z różnych metali i ich stopów. W procesie tym wyrób na powierzchni, 
którego osadzana jest warstwa stanowi katodę, natomiast anoda najczęściej wykonana 
jest z takiego samego metalu jak metal osadzany. Jednym z głównych metali osadza-
nych metodą elektrokrystalizacji na powierzchni wyrobów jest nikiel (Ni). Poprzez 
dobór składu roztworu elektrolitu zwanego kąpielą oraz parametry procesu można 
kształtować strukturę i właściwości materiału osadzanej warstwy. W pracy do 
wytwarzania warstw niklowych i kompozytowych stosowano kąpiel Wattsa o składzie 
siarczan(VI) niklu(II) (źródło jonów niklowych), chlorek niklu(II) (zwiększający 
przewodność kąpieli), kwas borowy (bufor pH) oraz dodatki w postaci dodecylo-
siarczanu sodu i sacharyny. Dodatki związków organicznych w kąpieli mają wpływ na 
formującą się strukturę osadzanego niklu powodując jej rozdrobnienie [20-22]. 

4. Nanokompozytowe warstwy Ni/grafit, Ni/grafen, Ni/diament 

Metodą elektrokrystalizacji wytworzono na podłożu stalowym warstwę niklową 
oraz warstwy kompozytowe z niklową osnową i fazami dyspersyjnymi w postaci 
płatków grafitu, grafenu i proszku diamentowego. Warstwy kompozytowe wytwarzane 
były w roztworach z dwoma różnymi zawartościami każdej z faz dyspersyjnych. 
Składy roztworów, w których wytwarzane były warstwy oraz parametry procesów 
elektrokrystalizacji przedstawione są w tabeli 1.  

Tabela 1. Składy roztworów i parametry procesu osadzania warstw 

Warstwa Zawartość fazy 
dyspersyjnej w 
kąpieli [g/dm3] 

Skład kąpieli do 
niklowania 

Parametry procesu 

Ni - 
NiSO4 *7H2O 
NiCl2 *6H2O 
H3BO3 
C7H5NO3S 
C12H25NaO4S 
 

gęstość prądu: 3A/dm2 
temp.: 45o C 
mieszanie: 400 obr./min 
czas: 60 min 

Ni/grafit 0,75 
Ni/grafit 1,50 
Ni/grafen 0,10 
Ni/grafen 0,20 
Ni/diament 1,00 
Ni/diament 2,00 

Wytworzone warstwy Ni oraz warstwy kompozytowe badano za pomocą 
skaningowej mikroskopii elektronowej (Joel JSM-IT100 LA), elektronowego 
mikroskopu transmisyjnego (Libra 120, ZEISS), mikroskopii świetlnej (Keyence 
VHX5000), dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego (MiniFlex II, Rigaku). Ocenę 
budowy wewnętrznej warstw oraz pomiary mikrotwardości wykonywano na 
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przekrojach poprzecznych prostopadłych do powierzchni. Pomiary mikrotwardości 
realizowano metodą Vickersa przy obciążeniu 10 G za pomocą twardościomierz 
Tukon 1202. Badania odporności na zużycie ścierne wykonano metodą ball on disc na 
stanowisku AutoWir-S1 zaprojektowanym w IMP [23]. Parę trącą stanowiła badana 
próbka oraz kulka o średnicy Ø5 mm wykonana z węglika krzemu. Badania prowadzono 
przy obciążeniu 7,35 N, z prędkością obrotową wynoszącą 2 obroty/sekundę, liczba 
obrotów wynosiła 100. Jako kryterium zużycia tribologicznego przyjęto głębokość 
śladu wytarcia badanego materiału. Obrazy zniszczeń po badaniach zużycia wykonano 
za pomocą mikroskopu świetlnego (Keyence VHX5000). Badania korozyjne 
realizowano elektrochemiczną metodą potencjodynamiczną w środowisku 0,5 M 
roztworu chlorku sodu, w temperaturze 23

o
C ± 2

o
C za pomocą potencjostatu SP-200 

produkcji Bio-Logic. Pomiary prowadzono w układzie trójelektrodowym stosując, jako 
elektrodę odniesienia elektrodę kalomelową Hg/Hg2Cl/KCl, przeciwelektrodę 
stanowiła elektroda platynowa, trzecią elektrodę stanowiła badana próbka. Badania 
polaryzacji przeprowadzono w zakresie potencjałów od -250mV do 250mV względem 
potencjału stacjonarnego. Prędkość skanowania wynosiła 0,2 mVs

-1
. Do wyznaczenia 

prądu korozyjnego (Ikor) oraz potencjału korozyjnego (Ekor) wykorzystano metodę 
ekstrapolacji stycznych do krzywych polaryzacji E=f(j) z obszarów katodowego oraz 
anodowego. Obrazy zniszczeń po badaniach korozyjnych wykonano za pomocą 
mikroskopu świetlnego (Keyence VHX 5000).  

Osnowę warstw kompozytowych stanowił nanokrystaliczny nikiel wytworzony 
w procesie elektrokrystalizacji. Obrazy morfologii powierzchni, przekrój poprzeczny, 
budowę krystaliczną (TEM) oraz rentgenowskie widmo dyfrakcyjne materiału 
warstwy niklowej przedstawiono na rys 6. 

  

  
Rysunek 6. Warstwa Ni: a) morfologia powierzchni, b) przekrój poprzeczny, c) struktura krystaliczna (TEM), 

d) rentgenowskie widmo dyfrakcyjne 

a 

 
b 
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Wytworzona w procesie elektrokrystalizacji warstwa niklowa jest gładka i błysz-

cząca, charakteryzuje się zwartą i jednorodną budową oraz dobrym połączeniem ze 

stalowym podłożem. Obraz TEM jak również dyfraktogram rentgenowski potwier-

dzają nanokrystaliczną strukturę tak wytworzonej warstwy niklowej. Wielkość 

krystalitów niklu wynosi około 30 nm. Tego typu budowa jest charakterystyczna dla 

niklu osadzanego z kąpieli Wattsa zawierającej dodatek sacharyny [20]. Materiał tak 

wytworzonej warstwy charakteryzuje się steksturowaną strukturą. Uprzywilejowanym 

kierunkiem wzrostu krystalitów jest kierunek <111> [24]. Obrazy powierzchni oraz 

przekroje poprzeczne warstw kompozytowych z grafenem, grafitem i diamentem 

wytworzone w kąpielach o różnej zawartości fazy dyspersyjnej przedstawiono na 

rysunkach 7-9. 

  

  
Rysunek 7. Obrazy powierzchni (SEM) oraz przekroje warstw kompozytowych: a, b) Ni/grafit (0,75);  

c, d) Ni/grafit (1,5) 
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Rysunek 8. Obrazy powierzchni (SEM) oraz przekroje warstw kompozytowych: a, b) Ni/grafen (0,1);  
c, d) Ni/grafen (0,2) 

  

  
Rysunek 9. Obrazy powierzchni (SEM) oraz przekroje warstw kompozytowych: a, b) Ni/diament (1,0);  

c, d) Ni/diament (2,0) 

Warstwy kompozytowe podobnie jak warstwy niklowe charakteryzują się zwartą 
budową i dobrym połączeniem z materiałem podłoża. Wbudowanie fazy dyspersyjnej 
w osnowę niklową powoduje zwiększenie stopnia rozwinięcia powierzchni osadzanej 
warstwy. Stopień rozwinięcia powierzchni warstwy kompozytowej zależy od rodzaju 
materiału wbudowywanej fazy dyspersyjnej oraz wielkości jej cząstek. W procesie 
elektrokrystalizacji w wyniku przepływu prądu elektrycznego następuje równoczesne 
współosadzanie niklu i cząstek fazy dyspersyjnej. W przypadku osadzonych płatków 
grafitu i grafenu, których materiał dobrze przewodzi prąd elektryczny na ich 
powierzchni dochodzi do formowania zarodków krystalizacji niklu, ich wzrostu 
w czasie trwania procesu i obudowywanie płatków niklową osnową. Duże wymiary 
płatków powodują zwiększenie stopnia rozwinięcia powierzchni. W przypadku cząstek 
nanodiamentu, który nie przewodzi prądu elektrycznego, na powierzchni warstw 
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kompozytowych Ni/diament występują wklęsłe obszary świadczące o niecałkowicie 
zabudowanych aglomeratach cząstek nanodiamentu. Nierównomierną grubość 
wytworzonych warstw kompozytowych potwierdzają również przekroje poprzeczne 
warstw. Na przekrojach poprzecznych warstw Ni/grafit, Ni/grafen widoczne są 
charakterystyczne wypukłe obszary powstałe na skutek wbudowania się cząstek grafitu 
i grafenu. Warstwy kompozytowe Ni/diament charakteryzują się najmniejszym 
stopniem rozwinięcia powierzchni.  

Wbudowanie fazy dyspersyjnej w warstwę niklową ma wpływ na twardość 
materiału warstwy. Wyniki pomiarów mikrotwardości wytworzonych warstw 
przedstawiono na rysunku 10.  

 
Rysunek 10. Mikrotwardość warstw Ni, Ni/grafen, Ni/diament, Ni/grafit 

Na twardość materiału warstwy kompozytowej ma wpływ zarówno rodzaj 
wbudowanego materiału fazy dyspersyjnej jak i jej zawartość w warstwie. Największą 
twardość wykazują warstwy z wbudowanym grafenem oraz diamentem, najmniejszą 
natomiast warstwy z grafitem, których twardość jest mniejsza niż twardość warstwy 
niklowej. Zmiany twardości w tego typu materiałach związane są z właściwościami 
stosowanych faz dyspersyjnych. Mniejszą twardość warstwy kompozytowej z grafitem 
można tłumaczyć właściwościami grafitu, który jest materiałem miękkim. Właściwości 
mechaniczne grafenu oraz diamentu są znacznie lepsze, materiały te charakteryzują się 
większa twardością. Diament jest najtwardszym minerałem występującym w przy-
rodzie. Oprócz samych właściwości stosowanych materiałów za wzrost twardości 
w tego typu materiałach odpowiadać mogą także dwa mechanizmy. Pierwszy z nich 
związany z rozdrobnieniem struktury materiału osnowy zgodnie z regułą Hall-Petcha 
na skutek wbudowywania się cząstek obcych faz. Drugi z mechanizmów (Orowana) 
związany jest z umocnieniem dyspersyjnym, na skutek, którego wprowadzane 
w osnowę cząstki blokują ruch dyslokacji, co skutkuje umocnieniem materiału osnowy 
warstw kompozytowych [25]. 
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Ważnym aspektem użytkowym warstw osadzanych na wyrobach ze stali i innych 
materiałów jest zwiększenie odporności korozyjnej. Wyniki badań korozyjnych 
wytworzonych warstw w postaci krzywych potencjodynamicznych oraz parametrów 
korozyjnych takich jak prąd korozji (Ikor.) i potencjał korozyjny (Ekor.) przedstawiono na 
rysunku 11 i w tabeli 2.  

 
Rysunek 11. Krzywe potencjodynamiczne warstw: Ni, Ni/grafen, Ni/grafit, Ni/diament 

Tabela 2. Parametry korozyjne warstw Ni, Ni/grafen, Ni/grafit, Ni/diament 

Warstwa 
Ekor. 
[mV] 

Ikor. 
[µA/cm2] 

Ni -274 0,903 

Ni/grafit (0,75) -212 2,272 

Ni/grafit (1,50) -205 0,197 

Ni/grafen (0,1) -229 0,542 

Ni/grafen (0,2) -237 0,673 

Ni/diament (1,0) -169 0.052 

Ni/diament (2,0) -127 0,511 

 
Wyniki badań korozyjnych przeprowadzone w środowisku 0,5 M NaCl wskazują, 

że wszystkie warstwy kompozytowe charakteryzują się większą odpornością korozyjną 
niż warstwa niklowa. Świadczy o tym przesunięcie potencjałów korozyjnych mate-
riałów kompozytowych w kierunku większych wartości. Największą odporność 
w badanym środowisku wykazały warstwy kompozytowe z wbudowanym diamentem. 
Wzrost odporności korozyjnej warstw kompozytowych można tłumaczyć barierowym 
działaniem wbudowywanych faz, które ograniczają dostęp do materiału niklowej 
osnowy [26]. Zniszczenia warstw niklowej i kompozytowych po badaniach 
korozyjnych przedstawione są na rysunku 12. Wszystkie wytworzone warstwy 
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wykazują ten sam charakter zniszczeń – korozji wżerowej. Ten rodzaj zniszczeń jest 
charakterystyczny dla warstw niklowych o strukturze nanokrystalicznej wytwarzanych 
metodą elektrokrystalizacji [27, 28].  

   

  

Rysunek 12. Obrazy zniszczeń korozyjnych warstw: a) Ni, b) Ni/grafen, c) Ni/grafit, d) Ni/diament  

Wyniki badań odporności na zużycie ścierne wytworzonych warstw zostały 

przedstawione na rysunku 13.  

 
Rysunek 13. Zużycie ścierne warstw: Ni, Ni/grafen, Ni/diament 
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Wyniki przeprowadzonych badań zużycia ściernego wykazały, że wszystkie 

wytworzone warstwy kompozytowe z osnową niklową i węglową fazą dyspersyjną 

charakteryzują się lepszymi właściwościami tribologicznymi niż warstwa niklowa. 

Najmniejsza głębokość wytarcia wystąpiła w przypadku warstw kompozytowych 

z nanodiamentową fazą dyspersyjną. Ze względu na właściwości smarne grafitu 

warstwy kompozytowe Ni/grafit w warunkach realizacji badań nie ulegały zużyciu. 

Obrazy zużycia warstw po badaniach tribologicznych przedstawiono na rysunku 14.  

  

  

 
  

Rysunek 14. Obrazy zniszczeń warstw po badaniach tribologicznych: a) Ni;  

b) Ni/grafen (0,1), c) Ni/grafen (0,2); d) Ni/diament (1,0) e) Ni/diament (2,0) 

  

a 

 
b 

 

c 

 
d 

 

e 

 



 

Warstwy nanokompozytowe z osnową niklową i węglową fazą dyspersyjną  

wytwarzane metodą elektrokrystalizacji 

 

115 

5. Podsumowanie 

Metodą elektrokrystalizacji wytworzono warstwy Ni oraz kompozytowe Ni/grafen, 

Ni/grafit, Ni/diament o nanokrystalicznej strukturze. Wytworzone warstwy charak-

teryzują się zwarta budową i dobrym połączeniem z materiałem podłoża. Rodzaj 

materiału wbudowanej fazy dyspersyjnej oraz kształt i wielkość cząstek ma wpływ na 

budowę i właściwości materiału kompozytowego warstw wytwarzanych metodą 

elektrokrystalizacji. Wbudowanie w osnowę niklową faz dyspersyjnych w postaci 

płatków grafenu, płatków grafitu oraz proszku diamentu wpływa korzystnie na 

poprawę właściwość mechanicznych, tribologicznych oraz odporność korozyjną 

w porównaniu z warstwą niklową. 

Najkorzystniejsze właściwości wykazują warstwy kompozytowe Ni/diament. 

Wpływ na właściwości takiej warstwy mają zarówno właściwości diamentu, jak 

i kształt oraz wymiary cząstek stosowanego proszku diamentowego. Duże wymiary 

płatków grafenu i grafitu stosowane, jako faza dyspersyjna, powodują zwiększenie 

stopnia rozwinięcia powierzchni warstwy wytwarzanej metodą elektrokrystalizacji. 

Warstwy kompozytowe z nanokrystaliczną osnową niklową oraz węglowymi fazami 

dyspersyjnymi stanową interesującą alternatywę dla warstw niklowych i mogą znaleźć 

potencjalne zastosowanie w przemyśle do pokrywania elementów metalowych w celu 

poprawy ich właściwości użytkowych. Wbudowywanie fazy dyspersyjnej w materiał 

warstwy metodą elektrokrystalizacji daje możliwość zmian właściwości wyrobów 

w stosunkowo szerokim zakresie.  
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Warstwy nanokompozytowe z osnową niklową i węglową fazą dyspersyjną 

wytwarzane metodą elektrokrystalizacji 

Streszczenie  

W pracy przedstawiono wyniki badań nanokrystalicznych warstw kompozytowych z niklową osnową oraz 

węglowymi fazami dyspersyjnymi w postaci: grafenu, grafitu i diamentu wytwarzanych metodą 

elektrokrystalizacji na podłożu stalowym. W celach porównawczych badano również warstwę niklową 

o nanokrystalicznej strukturze. Jako fazę dyspersyjną, stosowano odmiany alotropowe węgla grafit i grafen 

w postaci płatków oraz proszek nanodiamentu. Fazy dyspersyjne charakteryzowano za pomocą spektroskopii 

Ramana, elektronowej mikroskopii skaningowej (SEM) i transmisyjnej (TEM) oraz dyfrakcji rentge-

nowskiej. Przedstawiono wyniki badań struktury wytworzonych warstw za pomocą SEM i TEM, wyniki 

pomiarów twardości metodą Vickersa a także wyniki badań korozyjnych za pomocą elektrochemicznej 

metody potencjodynamicznej. Wykonano pomiary zużycia wytworzonych warstw metodą ball on disc. 

Charakterystykę zniszczeń po badaniach korozyjnych i zużyciowych dokonano za pomocą mikroskopu 

świetlnego. Porównano wpływ rodzaju fazy dyspersyjnej na strukturę i wybrane właściwości nanokom-

pozytowych warstw powierzchniowych nikiel/grafen, nikiel/grafit oraz nikiel/diament. Wbudowanie 

węglowej fazy dyspersyjnej w nanokrystaliczną osnowę niklowa ma duży wpływ na budowę warstw oraz 

ich właściwości. 

Słowa kluczowe: grafen, grafit, diament, elektrokrystalizacja, warstwy nanokompozytowe 

Nanocomposite layers with nickel matrix and carbon dispersion phase produced 

by electrocrystallization method  

Abstract  

The paper presents the results of studies on nanocrystalline composite layers with nickel matrix and carbon 

dispersion phases in the form of: graphene, graphite and diamond produced by electrocrystallization 

method on a steel substrate. For comparison purposes, a nickel layer with a nanocrystalline structure was 

also tested. As the dispersion phase, were used graphite and graphene in the form of flakes and the 

nanodiamond powder. The dispersion phases were characterized by Raman spectroscopy, scanning 

electron microscopy (SEM) and transmission electron microscopy (TEM) and X-ray diffraction. The 

results of investigations of the structure of the produced layers using SEM and TEM, the results of Vickers 

hardness measurements as well as the results of corrosion tests using the electrochemical potentiodynamic 

method are presented. Measurements of wear of produced layers were made by ball on disc method. 

Damage characteristics after wear and corrosion studies were obtained using a light microscope. Influence 

of dispersion phase type on the structure and selected properties of nanocomposite surface layers 

nickel/graphene, nickel/graphite and nickel/diamond were compared. Incorporation of the carbonaceous 

dispersion phase into a nanocrystalline nickel matrix has a large impact on the structure of the layers and 

their properties. 

Keywords: graphene, graphite, diamond, electrocrystallization, nanocomposite layers 
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Tlenkowe materiały proszkowe otrzymywane metodą 

zol-żel jako atrakcyjny substrat do nanoszenia powłok 

techniką niskociśnieniowego natryskiwania na zimno 

1. Wprowadzenie  

Metoda niskociśnieniowego natryskiwania na zimno (Low Pressure Cold Spray  

– LPCS), wybrana do naniesienia wszystkich powłok opisanych w artykule, jako 

jedyna pośród metod termicznych, nie wymusza całkowitego przetopienia nanoszonego 

materiału [1-3]. Stosunkowo niskie temperatury (do około 700⁰C [1]) stosuje się 

zarówno podczas przygotowania podłoża jak i procesu natryskiwania, co pozwala na 

redukcję niepożądanych reakcji czy procesów wywołanych działaniem wysokich 

temperatur. Zaliczyć można do nich zmianę struktury nanoszonego materiału lub 

degradację jego właściwości jak i wprowadzenie dodatkowych naprężeń cieplnych do 

podłoża i warstwy [2-4]. Dodatkowo relatywnie niska temperatura procesu 

zabezpiecza organiczne grupy funkcyjne przed destrukcją.  

W przypadku metody LPCS czynnikiem warunkującym właściwe połączenie 

warstwa-podłoże jest wysoka energia kinetyczna podczas uderzenia cząstek o podłoże 

[1-4]. Dzięki zbieżno-rozbieżnej konstrukcji dyszy de Lavala (Rysunek 1) możliwe jest 

rozpędzenie strumienia gazu i wprowadzonych do niego cząstek proszku do prędkości 

ponaddźwiękowych [3]. Dla konkretnych materiałów prędkość strumienia gazu 

powinna być dobierana według ich prędkości krytycznych. Umożliwia to nanoszenie 

niektórych metali, takich jak Al, Cu, Ni lub ich stopów, w temperaturze pokojowej, 

czyli bez dodatkowego nagrzewania [1]. Mechanizm ten jest również szczególnie 

ważny podczas nanoszenia warstw materiałów ceramicznych [4-8].  

Oprócz określenia prędkości krytycznej konieczne jest dobranie odpowiedniego 

rozmiaru nanoszonych cząstek. Zgodnie z wymaganiami określonymi w literaturze [1] 

rozmiar cząstek proszków metali powinien być w zakresie od 1 do 50 μm. Materiały 

ceramiczne, w porównaniu do metali, oferują większą odporność termiczną i che-

miczną oraz dużo większą twardość. Wiąże się to jednak z wysoką kruchością tych 

materiałów znaczenie utrudniającą proces nakładania metodą LPCS [5, 6]. Ze względu 

na charakterystykę materiałów ceramicznych zakres wielkości osadzanych cząstek 

powinien być zawężony w porównaniu do zakresu właściwego dla metali [6, 7].  
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Rysunek 1. Schemat przebiegu procesu LPCS [opracowanie własne]. 

Pomimo dostosowania parametrów strumienia gazu i rozmiarów nanoszonego 

proszku do prawidłowego osadzenia materiału metalicznego kluczowa jest możliwość 

plastycznego odkształcenia cząstek [1-6]. W przypadku materiałów ciągliwych jest to 

wpisane w charakterystykę materiału i związane z typem wiązania chemicznego. 

Niestety ze względu na charakter wiązania chemicznego materiałów ceramicznych 

należy skorzystać z innych mechanizmów, sprzyjających przyłączeniu nanoszonych 

cząstek do podłoża. 

W literaturze wymienia się trzy mechanizmy osadzania materiałów ceramicznych. 

Pierwszy mechanizm opiera się na plastycznym odkształcaniu podłoża. Dzięki temu 

możliwe jest uzyskanie tylko bardzo cienkich powłok [9]. Drugi mechanizm polega na 

odpowiedniej aglomeryzacji proszku zawierającego nanowymiarowe cząstki cera-

miczne. Zaglomeryzowany proszek uderzając w podłoże rozpada się na aglomeraty 

niższego rzędu, których uderzenia w podłoże i znajdujące się już na nim cząstki 

doprowadza do stopniowego zagęszczenia powłoki. Pozwala to jednocześnie uzyskać 

powłoki o dość dużej grubości [4]. Trzeci mechanizm został opracowany stosunkowo 

niedawno i zakłada wykorzystanie amorficznej formy substratu. W odróżnieniu od 

klastycznych materiałów tlenkowych amorficzne odpowiedniki charakteryzują się 

zwiększoną podatnością do plastycznego odkształcenia [6]. 

Badania przedstawione w prezentowanej pracy są kontynuacją badań zespołu 

z Katedry Mechaniki i Inżynierii Materiałowej Politechniki Wrocławskiej [6]. Z tego 

powodu jako potencjalny mechanizm natryskiwania materiałów ceramicznych metodą 

LPCS wykorzystano możliwość odkształcenia plastycznego amorficznych materiałów 

tlenkowych. Ze względu na brak na komercyjnym rynku amorficznych proszków, 

które można wykorzystać jako substrat do natryskiwania, zdecydowano się na 

wytworzenie ich metodą zol-żel. Metoda ta jako jedyna daje możliwość oprócz 

otrzymania form amorficznych również bardzo wszechstronnej funkcjonalizacji 

wytworzonych proszków i nadawania im dzięki temu unikalnych właściwości 

np. biologicznych, optycznych czy magnetycznych. 
Metoda zol-żel, użyta do wytworzenia amorficznej krzemionki i amorficznego 

dwutlenku tytanu, opiera się na dwóch podstawowych reakcjach chemicznych. 
Homogeniczna mieszanina złożona z prekursora, alkoholu i wody, często w obecności 
katalizatora, ulega hydrolizie (w celu uzyskania aktywnych grup hydroksylowych) 
a następnie kondensacji (do rozbudowanej, trójwymiarowo formy sieci o wiązaniach 
X-O-X, gdzie X to atom metalu). Cały proces przebiega w niskich temperaturach od 
około 20⁰C do 100⁰C. Temperatura wyższa niż 100⁰C może powodować zbyt szybkie 
odparowywanie rozpuszczalników z tworzącej się sieci i kruszenie się próbki 
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(niejednorodne ciśnienie kapilarne w porowatej matrycy). Niemniej jednak określony 
przedział temperaturowy nie prowadzi do destrukcji substancji organicznych, które 
służą funkcjonalizacji proszków [10, 11]. 

Kontrolowana synteza proszków w metodzie zol-żel gwarantuje wysoką homo-
geniczność i czystość wytworzonego materiału a dobranie odpowiednich proporcji 
substratów oraz katalizatora pozwala na uzyskiwanie, cząstek o pożądanej wielkości 
i kształcie. Ponadto produkt charakteryzuje się dużą powierzchnią aktywną.  

W artykule pokazano dwa przykładowe materiały tlenkowe (SiO2 oraz TiO2), 
otrzymane metodą zol-żel i naniesione techniką LPCS na metaliczne podłoża. Wybór 
zastosowanych proszków podyktowany był możliwością zaprezentowania bardzo 
szerokiego spektrum potencjalnych właściwości i zastosowań uzyskanych powłok. 

Niewątpliwą zaletą metody zol-żel jest możliwość funkcjonalizacji wytworzonych 
cząstek jedynie na ich powierzchni. Dzięki temu amorficzna krzemionka może 
spełniać rolę matrycy funckjonalizowanej różnymi typami prekursorów organometa-
licznych np. z łańcuchami węglowofluorowymi lub grupami aminowymi. Dodatkowo, 
funkcjonalizacja może odbywać się poprzez impregnację takich matryc w roztworach 
zawierających jony wybranych, aktywnych biologicznie, metali. Obecność azotu, który 
jest silnie elektroujemny, w grupach aminowych sprzyja oddziaływaniu elektrosta-
tycznemu z dodatnio naładowanymi jonami metali. Przykład takiego odziaływania 
zauważalny jest w przypadku powłok wytworzonych za pomocą cząstek funkcjonał-
lizowanych jonami srebra w celu uzyskania powłok antybakteryjnych [12]. Z kolei 
zastosowanie prekursora z łańcuchem węglowofluorowym pozwala otrzymać warstwy 
hydrofobowe. Taki sposób funkcjonalizacji pozwala na trwałe, chemiczne połączenie 
matrycy krzemionkowej z hydrofobowym czynnikiem [8]. 

Jako substrat do nakładania powłok tlenkowych został użyty również tlenek tytanu 
(IV), atrakcyjny ze względu na wysoką aktywność fotokatalityczną. Dotychczasowe 
próby natryskiwania dwutlenku tytanu techniką LPCS opisane w literaturze [4, 7] 
dotyczyły głównie wykorzystania proszku krystalicznego (anataz), dostępnego 
komercyjnie. W tej pracy pokazano, że oprócz występowania mechanizmu dotyczącego 
uplastycznienia podłoża oraz zaglomeryzowania proszków, można potwierdzić 
również trzeci mechanizm dotyczący plastycznego odkształcenia amorficznych matryc 
tlenkowych. Metoda zol-żel wykorzystana do syntezy wszystkich opisanych w tej 
pracy proszków, pozwala na uzyskanie właśnie takiej formy dwutlenku tytanu [6]. 
Nadanie tym aglomeratom wysokiej energii kinetycznej podczas procesu natryskiwania 
sprzyja krystalizacji podczas zderzenia z podłożem [9]. W zależności od temperatury 
gazu nośnego dwutlenek tytanu przekształca się do polimorficznych form: anatazu, 
brukitu i/lub rutylu [7]. W literaturze przedstawia się anataz i brukit, metastabilne 
odmiany polimorficzne TiO2, jako formy o najwyższej aktywności fotokatalitycznej 
[13]. Z tego powodu parametry procesu nanoszenia nie powinny spowodować 
przemiany fazowej do najbardziej stabilnego termicznie rutylu, ponieważ pogarsza on 
efektywność fotokatalityczną całej powłoki [4].  

Praca przedstawia możliwości użycia tlenku krzemu (IV) oraz tlenku tytanu (IV) do 
tworzenia powłok hydrofobowych, antykorozyjnych, bakteriobójczych (dwutlenek 
krzemu) i fotokatalitycznych (dwutlenek tytanu). W tym celu zbadano morfologię 
i właściwości fizykochemiczne proszków SiO2 i TiO2 wytworzonych metodą zol-żel 
oraz warstw z nich wytwarzanych metodą LPCS. 
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2. Materiały i metody 

Wszystkie powłoki stanowiące przedmiot badań zostały wytworzone za pomocą 

metody zol-żel oraz naniesione techniką LPCS. Przebieg syntezy zol-żel został 

przedstawiony na rysunku (Rysunek 2) i jest podobny dla wszystkich opisanych 

w artykule proszków. Syntezę rozpoczyna się od dodania do siebie substratów 

w odpowiedniej kolejności. Następnie roztwory koloidalne mogą być poddane 

procesowi funkcjonalizacji polegającym na dodaniu odpowiednich związków 

organometalicznych. Funkcjonalizacja może być wieloetapowa, ale po każdym 

stadium występuje mieszanie. Na końcu uzyskane roztwory poddane są procesowi 

odparowywania w warunkach pokojowych. 

Rysunek 2. Schemat blokowy syntezy proszków metodą zol-żel dla amorficznej krzemionki 

funkcjonalizowanej związkiem fluoru (czerwony), amorficznej krzemionki z jonami srebra (zielony) 

oraz amorficznego dwutlenku tytanu (fioletowy) [opracowanie własne]. 

Parametry zastosowane podczas nakładania warstw krzemionkowych oraz warstw 

dwutlenku tytanu metodą LPCS to ciśnienie gazu 0,5 MPa, temperatura gazu 600 °C 

[6]. W przypadku nakładania warstw dwutlenku tytanu podłoże przed procesem 

natryskiwania zostało nagrzane do temperatury 165⁰C, aby uniknąć szoku termicznego. 

Podłoża metaliczne (wytworzone ze stopu aluminium oraz stali) przed natryskiwaniem 

zostały odpowiednio przygotowane na trzy różne sposoby. Pierwszy sposób polegał na 

szlifowaniu, a kolejne dwa - na piaskowaniu przy użyciu korundu (Al2O3) o różnej 

gradacji cząstek (30 µm oraz 800 µm). Dla uproszczenia w części eksperymentalnej 

podłoża szlifowane oznaczane zostaną literą S a podłoża piaskowane – P. 
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Otrzymane materiały proszkowe oraz powłoki z nich wykonane zostały scharak-

teryzowane pod względem morfologicznym oraz chemicznym. Topografia powierzchni 

oraz chemiczny skład pierwiastkowy zostały zbadane przy pomocy skaningowego 

mikroskopu elektronowego SEM S-3400 (Hitachi) wyposażonego w detektory SE 

(Secondary Electrons – elektronów wtórnych), BSE (Back Scattered Electrons  

– elektronów wstecznie rozproszonych) oraz system do analizy EDS (Energy 

Dispersive Spectroscopy – spektroskopii rozpraszania energii promieniowania rentgen-

nowskiego). Skład fazowy określono przy użyciu dyfraktometru Ultima IV (Rigaku) 

z lampą miedziową (λ = 1,5406 Å) w zakresie od 10⁰ do 50⁰, kroku 0,05 z czasem 

ekspozycji 4 s na punkt. Badania rozpraszania Ramanowskiego wykonano za pomocą 

spektrofotometru ramanowskiego LabRam HR 800 (Horiba Jobin Yvon). Stabilność 

temperaturową oraz zachodzące przemiany fazowe określono dzięki DSC/TGA STA 

449 F1 Jupiter (Netzsch) z szybkością nagrzewania 5 ⁰C/min. Do pomiarów kąta 

zwilżalności wykorzystano metodę statyczną (tzw. siedzącej kropli). Na powierzchni 

próbki każdorazowo umieszczano krople wody lub glikolu o objętości ok. 0,5 µl. Na 

podstawie analizy zdjęć wyznaczono kąt zwilżalności (kąt przyścienny), jako kąt 

pomiędzy styczną do powierzchni kropli przechodzącą przez punkt styku fazy stałej, 

ciekłej i gazowej oraz podłożem. 

3. Analiza wyników 

3.1. Powłoki o potencjale hydrofobowym 

Warstwy hydrofobowe uzyskano poprzez natryskiwanie (LPCS) amorficznego proszku 

krzemionkowego otrzymanego metodą zol-żel sfunkcjonalizowanego organometalicznym 

związkiem fluoru (C14H19F13O3Si). Wyniki analizy fizykochemicznej otrzymanych 

proszków i warstw zostały przedstawione poniżej. 
 

 
Rysunek 3. Obraz mikroskopowy amorficznej krzemionki 

modyfikowanej związkiem fluoru (C14H19F13O3Si). 
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Za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego przeprowadzono serię 

obserwacji w celu uzyskania informacji dotyczących chemicznego składu pierwiastko-

wego, rozkładu pierwiastków na powierzchni, określenia rozmiarów i kształtu 

otrzymanych cząstek oraz stopnia ciągłości warstwy. Badania zostały przeprowadzone 

zarówno na próbkach proszkowych jak i naniesionych warstwach. 

Analiza obrazów z SEM przedstawiających amorficzną krzemionkę modyfikowaną 

związkiem fluoru (Rysunek 3) pozwala na jednoznaczne stwierdzenie, że krzemionka 

fluorowana, przeznaczona do wytwarzania powłok hydrofobowych, to cząstki o średnicy 

około 800 nm o wyraźnym kulistym kształcie. Obserwowana wielkość cząstek 

wyraźnie odbiega od wielkości idealnych wysokosymetrycznych cząstek SiO2 obserwo-

wanych w przypadku niesfunkcjonalizowanej krzemionki [12]. Nieznaczne zdefor-

mowanie (zwiększenie) średnic kul krzemionkowych z całą pewnością wynika ze 

sfunkcjonalizowania ich powierzchni dodatkową cienką warstwą fluorowanej 

krzemionki. Obserwowany na zdjęciach nieznaczny rozrzut wielkości cząstek zwią-

zany jest właśnie z ewentualną różnicą grubości warstwy funkcjonalnej na rdzeniu SiO2.  

 

Rysunek 4. Obraz mikroskopowy warstwy krzemionki modyfikowanej związkiem fluoru naniesionej 

na podłożu aluminiowym piaskowanym korundem o gradacji 800 µm. Zaznaczono obszary, w których 

krzemionka przyłączyła się do podłoża trwale (A) oraz obszary, w których nastąpiło odbicie cząstek 

krzemionki (B). 

Następnym etapem badań, było przeprowadzenie obserwacji naniesionej warstwy 

krzemionki w celu sprawdzenia czy cząstki zostały poprawnie osadzone w podłożu, 

w jakim stopniu oraz czy nie utraciły swojej funkcjonalności. Ponadto możliwe było 

określenie ciągłości powłoki, która ze względu na niewielką ilość natryskiwanego 

materiału nie pokryła całej powierzchni podłoża.  

Obrazy warstwy (Rysunek 4) pokazują opisaną powyżej powierzchnię – niejedno-

rodną chemicznie (w skali submikronowej), ponieważ nieliczne obszary nie są pokryte 

cząstkami proszku. Z kolei opisywana niejednorodność lokalna jest powtarzalna na 

całej obserwowanej próbce. Widoczne są dwie strefy różniące się sposobem osadzenia 

na nich cząstek krzemionki. Na pewnych obszarach krzemionka połączyła się trwale 

z podłożem (Rysunek 4 symbol A) a na pewnych nastąpiło odbicie ich od plastycznego 

podłoża (Rysunek 4 symbol B). Dystrybucja kul jest wyraźnie gęstsza we wgłębieniach 

chropowatej powierzchni (A). Niemniej jednak na wystających wzniesieniach 

widoczne są ślady (wgłębienia) pozostałe po odbiciu się kul od podłoża (B). 

Chropowatość podłoża spowodowana jest uprzednim piaskowaniem korundem.  
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W dalszej kolejności w celu zbadania chemicznej charakterystyki obserwowanych 

obszarów wykonano analizę chemicznego składu pierwiastkowego oraz mapy stężeń 

pierwiastków (Rysunek 5). Analiza wykazała obecność 6 składników, których udział 

w próbce jest dominujący. Mapa rozkładu pierwiastkowego potwierdza występowanie 

dwóch różnych stref opisanych powyżej (A i B). Na tym etapie oprócz kształtu 

i rozmiaru cząstek można ustalić ich różny skład chemiczny. Ze względu na 

nieciągłość warstwy wykryto glin będący składnikiem podłoża lub pozostałością po 

piaskowaniu korundem. Kuliste cząstki występujące w zagłębieniach powierzchni 

składają się z krzemu oraz tlenu. Ponadto obecność fluoru na całej powierzchni jest 

dowodem na stabilność chemiczną sfunkcjonalizowanego proszku również po procesie 

natryskiwania. Identyfikację węgla należy traktować jako artefakt, gdyż jego źródłem 

mogą być zanieczyszczenia obecne w komorze mikroskopu lub na badanej 

powierzchni czy użycie grafitowego podłoża do mocowania próbki.  

Rysunek 5. Widmo z SEM-EDS charakterystycznego promieniowania rentgenowskiego oraz mapy stężeń 

pierwiastków na wybranym obszarze warstwy krzemionki modyfikowanej związkiem fluoru naniesionej 

na podłoże wykonane ze stopu aluminium.  
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Tabela 1. Wartości średnie kąta zwilżania dla wody. P – piaskowane S – szlifowane. 

L. p. Kąt zwilżania podłoża bez powłoki [⁰] 

Aluminium (Al) Stal 

P 30 µm P 800 µm S P 30 µm P 800 µm S 

1 63,5 92,2 56,9 43,9 68,4 31,9 

2 64,3 92,1 54,7 37,0 68,1 36,3 

3 65,2 87,4 54,7 40,9 70,1 34,1 

4 65,6 82,7 54,2 42,2 67,7 35,0 

5 63,0 82,6 52,0 38,3 68,7 39,7 

średnia 64,3 87,4 54,5 40,5 68,6 35,4 

L. p. Kąt zwilżania podłoża z powłoką [⁰] 

Aluminium (Al) Stal 

P 30 µm P 800 µm S P 30 µm P 800 µm S 

1 150,8 154,0 142,7 148,8 153,9 128,4 

2 151,2 153,1 144,9 149,7 154,3 128,3 

3 152,3 149,9 141,5 151,2 152,3 121,1 

4 148,4 152,1 140,4 149,4 150,5 110,6 

5 147,7 152,2 142,1 151,1 151,5 114,5 

6 150,2 149,9 -  151,4 151,3 -  

7 149,6 149,4 -  151,6 152,7 -  

8 148,7 151,1 -  152,7 147,5 -  

9 148,5 151,8 -  150,5 148,7 -  

10 148,0 149,3 -  151,5 151,2 -  

11 150,6 147,8 -  151,7 149,3 -  

12 149,0 148,2 -  152,3 146,7 -  

13 151,5 145,1 -  150,4 147,5 -  

14 149,6 145,2 -  150,5 149,3 -  

15 151,3 149,1 -  150,3 147,5 -  

średnia 149,8 149,9 142,3 150,9 150,3 120,6 

 
Wykres 1. Wykres porównawczy z naniesionymi średnimi wartościami kąta zwilżania dla wody oraz błędem 

pomiarowym zdefiniowanym jako największa i najmniejsza odchyłka pomiaru od wartości średniej.  

P – piaskowane S – szlifowane. 

64,3 

87,4 

54,5 
40,5 

68,6 

35,4 

149,8 149,9 
142,3 

150,9 150,3 

120,6 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

180 

P 30 µm 

(Al) 

P 800 µm 

(Al) 

S              

(Al) 

P 30 µm 

(Stal) 

P 800 µm 

(Stal) 

S              

(Stal) 

W
ar

to
ść

 k
ąt

a 
zw

ilż
an

ia
 [

⁰]
 

bez warstwy z warstwą 



 

 

Anna Gibas, Michał Gnych 

 

126 

Tabela 2. Wartości średnie kąta zwilżania dla glikolu. P – piaskowane S – szlifowane. 

L. p. Kąt zwilżania podłoża bez powłoki [⁰] 

Aluminium (Al) Stal 

P 30 µm P 800 µm S P 30 µm P 800 µm S 

1 89,5 99,0 76,8 66,1 93,4 72,5 

2 81,8 92,1 78,9 68,6 94,7 75,6 

3 82,5 95,6 69,2 63,5 91,4 72,8 

4 87,4 86,3 72,3 65,1 91,2 73,1 

5 92,2 91,8 69,9 65,3 89,1 70,0 

średnia 86,7 93,0 73,4 65,7 92,0 72,8 

L. p. Kąt zwilżania podłoża z powłoką [⁰] 

Aluminium (Al) Stal 

P 30 µm P 800 µm S P 30 µm P 800 µm S 

1 133,5 140,7 88,5 136,2 137,1 84,9 

2 134,2 137,6 89,5 138,8 139,1 88,0 

3 138,1 137,0 89,9 140,0 141,1 85,8 

4 131,8 138,0 92,0 141,3 137,0 76,7 

5 132,9 134,8 87,2 140,3 140,2 68,2 

6 132,7 139,4 -  137,0 130,8 -  
7 135,6 138,2 -  138,8 134,3 -  
8 133,4 138,6 -  137,9 137,2 -  
9 134,8 138,6 -  141,0 136,6 -  
10 135,3 137,9 -  142,5 130,1 -  
11 134,6 134,4 -  135,0 137,0 -  
12 133,4 132,7 -  136,7 137,2 -  
13 137,8 133,0 -  130,6 142,5 -  
14 135,6 133,4 -  129,5 137,2 -  
15 137,8 137,8 -  129,4 137,4 -  
średnia 134,8 136,8 89,4 137,0 137,0 80,7 

 

Wykres 2. Wykres porównawczy z naniesionymi średnimi wartościami kąta zwilżania dla glikolu 

oraz błędem pomiarowym zdefiniowanym jako największa i najmniejsza odchyłka pomiaru od wartości 

średniej. P – piaskowane S – szlifowane. 
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Przeprowadzono pomiary kąta zwilżalności metodą statyczną. Wyniki pomiarów 

zwilżalności dla wody przedstawia Tabela 1, a dla glikolu – Tabela 2. Analiza 

powyższych danych pozwala na wyznaczenie zależności między właściwościami 

hydrofobowymi badanego materiału oraz przygotowaniem tego materiału (oczysz-

czenie, natryskiwanie powłoki). 

Każdorazowo, podczas badania naniesionych warstw (gdy osadzana była kropla 

wody i glikolu) nastąpił gwałtowny wzrost wielkości kąta przyściennego w porów-

naniu do podłoży bez warstwy, przygotowanych w ten sam sposób (przykładowo 

Rysunek 6). Większa chropowatość powierzchni uzyskana po zastosowaniu obróbki 

strumieniowo ściernej korundem o gradacji 800 µm powoduje wzrost kąta zwilżania  

– zgodnie z prawem Cassie’go mówiącym o tym, że ciecz zamyka pęcherzyki 

powietrza znajdującego się w mikronierównościach struktury.  
 

 

Rysunek 6. Przykład zachowania się kropli wody na powierzchni warstwy naniesionej na stal poddaną 

obróbce strumieniowo-ściernej przy użyciu Al2O3 o gradacji cząstek 800 µm (po lewej) oraz na tym samym 

podłożu przed natryskiwaniem warstwy (po prawej). 

Zgodnie z teorią Wenzel'a oraz Cassie'go [14] spodziewano się wzmocnienia efektu 

hydrofobowości w przypadku powłok nanoszonych na podłoża o znacznej 

chropowatości. Założenia te potwierdziły wyniki badań zestawione na wykresach 

porównawczych (Wykres 1 i Wykres 2). Najmniejsze wartości kąta zwilżalności 

uzyskano dla powierzchni szlifowanych (wyjątkiem jest tutaj jedynie pomiar glikolu na 

stali piaskowanej korundem 30 µm). Wyniki dla podłoży piaskowanych gradacją 

30 µm oraz 800 µm z naniesionymi warstwami na obu podłożach są porównywalne 

(biorąc pod uwagę błąd pomiarowy) i wynoszą odpowiednio około 150,2±2,0⁰ dla 

wody oraz około 136,4±3,2⁰ dla glikolu. Taka prawidłowość nie jest obserwowana na 

podłożach szlifowanych, co może być rezultatem kierunkowości nadanej podczas 

szlifowania. Zauważono również, że w przypadku podłoży stalowych, piaskowanych 

wyniki kąta zwilżania są nieznacznie wyższe w przeciwieństwie do podłoży 

piaskowanych aluminiowych. Biorąc pod uwagę uzyskane wyniki zwiększenie 

chropowatości podłoża podczas procesu piaskowania pozwala na uzyskanie większej 

hydrofobowości niż podczas szlifowania. Jednocześnie oba procesy (piaskowanie, 

szlifowanie) powodują usunięcie warstwy korozyjnej i rozwinięcie powierzchni. 
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3.2. Powłoki o potencjale antybakteryjnym 

Warstwy antybakteryjne uzyskano podobnie jak warstwy hydrofobowe, poprzez 

natryskiwanie (LPCS) amorficznego materiału syntezowanego metodą zol-żel. 

Funkcjonalizacja w tym przypadku odbywała się poprzez impregnację matryc 

krzemionkowych w roztworze zawierającym jony srebra. Dodatnio naładowane jony 

w wyniku elektrostatycznego odziaływania zostały przyciągnięte przez silnie 

elektroujemny azot obecny w przyłączonych do krzemionki grupach aminowych. 

Badania rozpoczęto od sprawdzenia morfologii substratu (Rysunek 7). Badania te 

były ukierunkowane na ocenę jakości wytworzenia proszków. Cząstki SiO2 

modyfikowane jonami srebra charakteryzują się rozmiarem około 500 nm, a ich kształt 

jest nieregularny. Niemniej jednak symetryczna kula będąca matrycą do osadzenia 

jonów srebra wciąż jest wyraźnie dostrzegalna. Obraz z detektora BSE potwierdza 

niemal punktową (przy tej skali powiększenia) obecność ciężkich pierwiastków  

– prawdopodobnie jonów srebra.  

  

Rysunek 7. Obraz mikroskopowy krzemionki ze srebrem. 

W celu potwierdzenia amorficzności wytworzonego substratu wykonano badanie 

dyfrakcji rentgenowskiej XRD (Rysunek 8). Widoczny jest jeden bardzo szeroki 

refleks (halo) będący dowodem na brak uporządkowania w strukturze badanej próbki. 

Z kolei na dyfraktogramie wykonanym dla warstwy widoczne jest widmo 

charakterystyczne dla struktury krystalicznej. Analiza tego widma wykazuje obecność 

srebra w formie metalicznej ze względu na występowanie charakterystycznych 

refleksów przy 2 theta 38,50⁰ (111) oraz 44,65⁰ (200). Wskazuje to na proces redukcji 

srebra z postaci jonowej do postaci metalicznej spowodowanego wysoką energią 

cząstek podczas nanoszenia ich techniką LPCS na podłoże. Słabe, ledwo zauważalne 

refleksy pochodzące od korundu świadczą o śladowej ilości tego materiału pozostałego 

w próbce po procesie strumieniowo-ściernej obróbki (refleksy pochodzące od korundu 

oznaczono na dyfraktogramie*).  
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Rysunek 8. Dyfraktogram natryskiwanego proszku SiO2 + Ag+ oraz naniesionej warstwy. Ag – srebro, 

* – korund. 

Następnie poddano obserwacji za pomocą SEM naniesioną powłokę (Rysunek 9). 

Na obrazie widoczne są kuliste matryce krzemionkowe oraz punktowe, zdecydowanie 

jaśniejsze obiekty, dobrze zdyspergowane w całej objętości próbki. Dzięki wykonanym 

wcześniej dyfraktogramie (Rysunek 8) można śmiało utożsamić je ze srebrem. Ponadto 

(podobnie jak jony w proszku po syntezie zol-żel – Rysunek 7) srebro jest równo-

miernie przyłączone do kul krzemionkowych. Do redukcji srebra dochodzi podczas 

nanoszenia (LPCS), a dzięki poprawnie przeprowadzonej funkcjonalizacji srebro to 

będąc w postaci metalicznej nie agreguje i nie tworzy większych agregatów, oderwanych 

od matryc krystalitów. Zahamowanie tej naturalnej dla metali i zarazem bardzo 

niekorzystnej w tym procesie tendencji zostało uzyskane poprzez wykorzystanie 

matryc krzemionkowych.  

Obraz z SEM pokazuje powierzchnię warstwy zawierającą drobne mikropęknięcia 

(Rysunek 9). Nieciągłość powłoki w skali submikronowej nie powoduje jednak 

zaburzenia właściwości zapewnionych przez obecność cząstek srebra. 



 

 

Anna Gibas, Michał Gnych 

 

130 

 
Rysunek 9. Obraz mikroskopowy warstwy krzemionki ze srebrem.  

Aby potwierdzić jednorodność uzyskanej powłoki pod względem chemicznym 

wykonano analizę chemicznego składu pierwiastkowego oraz mapy stężeń pier-

wiastków (Rysunek 10). Z uzyskanych obrazów wynika, że krzemionka oraz srebro na 

niej osadzone są rozdystrybuowane na całej powierzchni preparatu. Miejscowo 

widoczne są również obszary, w których występują duże aglomeracje glinu – będącego 

składnikiem podłoża. Tlen oznaczony na zdjęciach pochodzi od krzemionki oraz od 

utlenienia wierzchniej warstwy podłoża. Węgiel podobnie jak powyżej (Rysunek 5) 

jest artefaktem. 

Rysunek 10. Widmo z SEM-EDS charakterystycznego promieniowania rentgenowskiego oraz mapy stężeń 

pierwiastków na wybranym obszarze warstwy krzemionkowej ze srebrem. 
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Punkt 1 Punkt 4 Punkt 2 

   

Rysunek 11. Pierwiastkowa analiza punktowa – obraz (na górze) oraz widma (na dole) wykonane przy użyciu 

SEM-EDS. 

Oprócz sporządzenia map stężeń pierwiastków dla wybranego obszaru wykonano 

również serię analiz punktowych. Przeprowadzane badania obejmują wybór charakte-

rystycznych punktów pomiarowych (Rysunek 11 na górze), przedstawienie widm dla 

wybranych obszarów (Rysunek 11 na dole) oraz analizę ilościową (Tabela 3).  

Pomiary dla punktu 1 przedstawiają obszar z największym skupiskiem metalicz-

nego srebra. Podobne agregaty nie są obserwowane często na powierzchni próbki. 

Analizy punktowe 2 i 5 zostały wykonane w miejscu niepokrytym kulami krzemion-

kowymi. Dominuje tam glin z podłoża, ale wciąż (szczególnie w punkcie 5) widoczne 

są jasne, punktowe obszary ze srebrem. Punkty 3, 4 i 6 przedstawiają najlepszy rozkład 

z obecnością podstawowych pierwiastków pochodzących z podłoża, krzemionki 

i srebra. 

 

keV keV keV 
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Tabela 3. Pierwiastkowa analiza punktowa – analiza ilościowa wykonana przy użyciu SEM-EDS 

 

Analiza proszków i powłok opisanych w artykule pokazuje, że podczas syntezy zol-

żel udało się uzyskać amorficzną krzemionkę z przyłączonym srebrem w postaci 

jonowej. Aktywność biologiczna tak zbudowanego substratu została zbadana już 

wcześniej [12] i jest rezultatem obecności jonów srebra, wykrytych również podczas 

prezentowanych badań. 

Podczas natryskiwania ze względu na uzyskanie dużej energii kinetycznej srebro 

ulega częściowej redukcji do postaci metalicznej zachowując jednocześnie nano-

metryczny wymiar. Metaliczne nanocząstki srebra są w ten sposób trwale przyłączane 

do podłoża, a mechanizm warunkujący potencjał antybakteryjny mógłby polegać 

w tym przypadku na stopniowym uwalnianiu się jonów srebra z metalicznych 

nanocząstek. Aktywność biologiczna cząstek srebra jest opisana kompleksowo 

w literaturze [15].  

3.3. Powłoki o potencjalnych właściwościach fotokatalitycznych 

Ditlenek tytanu wytworzono metodą zol-żel. Następnie proszek natryskiwano 

techniką LPCS na podłoża uprzednio piaskowane. Przegotowanie podłoża miało na 

celu uzyskanie warunków sprzyjających właściwemu zespoleniu cząstek proszku 

z podłożem. Do określenia właściwości zarówno wytworzonych proszków, jak 

i powłok zastosowano metodę proszkowej dyfrakcji rentgenowskiej, wykonano 

pomiary stabilności temperaturowej i zachodzące przemiany fazowe a także zbadano 

morfologię. 

Pomiary za pomocą XRD (Rysunek 12) wykorzystano do potwierdzenia, że metoda 

syntezy w środowisku zasadowym, opisana w artykule, zapewnia wytworzenie w pełni 

amorficznej formy proszku. Amorficzność potwierdzono obecnością dwóch bardzo 

szerokich refleksów (halo) i jednoczesnym brakiem wąskich, ostrych refleksów 

charakterystycznych dla materiałów krystalicznych.  

Badania dyfrakcyjne przeprowadzono również dla powłok wytworzonych poprzez 

natryskiwanie amorficznego proszku TiO2. Na uzyskanym dyfraktogramie widocznych 

jest pięć wyraźnych refleksów przy kątach 2 theta: 25,40⁰, 37,05⁰, 37,75⁰, 38,35⁰, 

47,95⁰. Ze względu na pozycję i intensywność pasm materiał sklasyfikowano jako 

anataz z płaszczyznami hkl odpowiednio (101), (103), (004), (112), (200). Tym samym 

wykazano, że podczas natryskiwania dochodzi do krystalizacji substratu.  

L. 

p. 

Wagowo Atomowo 

%C %O %Al %Si %Ag %C %O %Al %Si %Ag 

1 - 32,25 6,79 11,64 49,31 - 64,21 8,02 13,20 14,56 

2 4,33 7,99 77,61 2,11 7,96 9,28 12,86 74,03 1,94 1,90 

3 - 44,55 10,89 25,01 19,54 - 65,37 9,48 20,90 4,25 

4 - 46,38 5,38 28,94 19,30 - 67,30 4,63 23,92 4,15 

5 2,71 29,52 38,59 10,90 18,28 5,56 45,46 35,24 9,56 4,18 

6 - 43,31  9,93 26,60 20,17 - 64,31 8,74 22,50 4,44 
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Rysunek 12. Dyfraktogram natryskiwanego proszku dwutlenku tytanu 

oraz naniesionej warstwy. A – anataz.  

Następnie, zarówno dla wyjściowego proszku wytworzonego metodą zol-żel, jak 

i dla proszku uzyskanego poprzez zdrapanie wytworzonej powłoki przeprowadzono 

badania termiczne metodami skaningowej kalorymetrii różnicowej (DSC) oraz analizy 

termograwimetrycznej (TG) (Rysunek 13). Krzywa DSC proszku po syntezie zol-żel 

zawiera dwa szerokie endotermiczne refleksy przy około 100⁰C i 250⁰C. Podobne 

refleksy są widoczne w przypadku zdrapanego proszku z naniesionej powłoki. W obu 

przypadkach jest to związane z odparowaniem wody i utlenianiem substancji 

organicznych. Analizowane próbki proszku wyjściowego oraz zdrapanego z powłoki 

tracą podczas procesu wygrzewania odpowiednio 25% i 7% swojej masy.  

Na obu krzywych widoczne są wyraźne refleksy egzotermiczne związane 

z krystalizacją anatazu. Temperatury krystalizacji są dla obu badanych próbek różne 

i wynoszą odpowiednio 434⁰C dla proszku przed natryskiwaniem i 360⁰C po 

natryskiwaniu. Obecność egzotermicznego refleksu w proszku zdrapanym z już 

naniesionej powłoki może świadczyć o niezupełnej krystalizacji podczas procesu 

nanoszenia.  

Rysunek 13. DSC/TG natryskiwanego amorficznego proszku dwutlenku tytanu (po lewej) i naniesionej 

warstwy (po prawej). 
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Morfologię proszku TiO2 po syntezie zol-żel obserwowano za pomocą skaningowej 

mikroskopii elektronowej (Rysunek 14). Na podstawie przeprowadzonych badań 

mikroskopowych zaobserwowano wyraźną tendencję badanego proszku do tworzenia 

aglomeratów. Ich wielkość pozostaje w przedziale od około 10 do 50 µm. Składają się 

one z mniejszych cząstek, których wielkość można określić na około 0,5 µm. 

  
Rysunek 14. Obraz mikroskopowy amorficznego proszku dwutlenku tytanu.  

Pomiarom poddano również morfologię powłoki. Obrazy mikrostruktury warstwy 

dwutlenku tytanu naniesionej na podłoże aluminiowe umieszczono w pracy [6] 

odpowiednio na Fig. 4, Fig. 6 oraz Fig. 8. Wszystkie utworzone warstwy charak-

teryzują się „krokodylo-podobną” strukturą na całej powierzchni. Nie zaobserwowano 

mikropęknięć. Przy powiększeniu wynoszącym 3000x widoczne są cząstki podobne do 

cząstek proszku przed naniesieniem (Rysunek 14). Mają nierównomierną, poszarpaną 

powierzchnię i składają się z drobniejszych cząstek o średnicy około 0,5 µm. 

W celu oceny połączenia uzyskanej powłoki z podłożem wykonano przekrój badanej 

próbki. Na postawie analizy serii zdjęć, z których poniżej zamieszczono dwa reprezen-

tacyjne obrazy (Rysunek 15), oszacowano grubość powłoki na około 10÷100 µm.  

Obserwuje się również dwie fazy – jedną litą a drugą – porowatą. Faza lita 

występuje głównie przy granicy z podłożem i jej udział zmniejsza się z rosnącą 

grubością warstwy. W fazie litej występują charakterystyczne, liczne wielościany 

o ostrych krawędziach. Na obserwowanej powierzchni występują głównie mniejsze, 

porowate struktury. 

  
Rysunek 15. Obraz mikroskopowy przekroju warstwy dwutlenku tytanu 

naniesionej na podłoże aluminiowe.  
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Badania za pomocą XRD, DSC oraz SEM potwierdziły możliwość uzyskania 

przemiany fazowej z formy amorficznej do krystalicznej dwutlenku tytanu podczas 

natryskiwania techniką LPCS. Nie uzyskano w pełni krystalicznych powłok, ponieważ 

analiza struktury warstwy przy nanoszeniu w temperaturze 600⁰C wykazała obecność 

anatazu oraz części amorficznej. Użyta temperatura nie doprowadziła jednak do 

uzyskania rutylu (co jest widoczne na dyfraktogramie naniesionej warstwy (Rysunek 

13), dzięki czemu powłoki powinny charakteryzować się wysoką efektywnością 

fotokatalityczną.  

4. Wnioski 

W pracy pokazano możliwości i korzyści płynące z innowacyjnego wykorzystania 

proszków materiałów tlenkowych wytworzonych i zmodyfikowanych techniką zol-

żelową w wytworzeniu powłok natryskiwanych metodą niskociśnieniowego natryski-

wania na zimno (LPCS).  

Opracowanie techniki nanoszenia krzemionki, modyfikowanej powierzchniowo 

związkiem fluoru, pozwoliło na uzyskanie warstw hydrofobowych bez konieczności 

użycia próżni czy innych atmosfer ochronnych, co nie było do tej raportowane 

w doniesieniach literaturowych. Osiągnięciem tej pracy było też wykazanie możli-

wości wytworzenia i modyfikacji proszków podczas jednego procesu, co pozwoliło 

zwiększyć kontrolę samego procesu, ale także finalnego produktu (kształt i wielkość 

cząstek, stężenie grup funkcyjnych). Ponadto, opublikowane w pracy wartości kąta 

zwilżalności przekroczyły CA 150⁰ dla powłok nanoszonych na piaskowaną stal, co 

pozwala zaklasyfikować je jako superhydrofobowe.  

Podczas natryskiwania krzemionki z przyłączonymi jonami srebra zaobserwowano 

częściową redukcję jonów srebra do postaci metalicznej. Wykazano, że użycie 

krzemionki jako matrycy zapobiegło, naturalnej w przypadku metali, agregacji srebra, 

które pozostaje w materiale w widocznej dyspersji. Taka dystrybucja została uzyskana 

poprzez trwałą modyfikację powierzchni krzemionki grupami aminowymi, determi-

nując tym samym sposób umiejscowienie przyłączanego srebra. Ta tendencja jest 

obserwowana już na powierzchni samych kul krzemionkowych, dzięki czemu 

utworzone srebro zachowuje nanometryczny rozmiar, co może wpływać pozytywnie 

na potencjał antybakteryjny warstwy. 

Udowodniono, że nanoszenie metodą LPCS amorficznego dwutlenku tytanu może 

doprowadzić do krystalizacji substratu. Uzyskano powłoki anatazowe bez konieczności 

obróbki termicznej (zarówno proszku jak i naniesionej warstwy). Energia uderzenia 

cząstek o podłoże nie spowodowała pojawienia się struktury rutylu, więc powłoka 

może charakteryzować się wysoką aktywnością fotokatalityczną. 

Ponadto uzyskanie amorficznej formy materiałów podczas procesu zol-żel sprzyja 

wykorzystaniu kolejnego mechanizmu warunkującego prawidłowe przyłączenie 

warstw w procesie natryskiwania – amorficzny substrat może wykazywać plastyczność 

niezbędną do osadzenia cząstek na podłożu. 
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Tlenkowe materiały proszkowe otrzymywane metodą zol-żel jako atrakcyjny 

substrat do nanoszenia powłok techniką niskociśnieniowego natryskiwania na 

zimno 

Streszczenie  

Jedną z metod nanoszenia powłok jest metoda Low Pressure Cold Spray (LPCS) niskociśnieniowego 

natryskiwania na zimno. Podczas procesu, dysza de Lavala jest wykorzystywana do przyśpieszenia strumienia 

gazu i unoszonych w nim cząstek proszku do prędkości ponad dźwiękowych. Podczas zderzenia 

z podłożem dochodzi do plastycznego odkształcenia cząstek proszku, co przyczynia się do prawidłowej ich 

depozycji. Ten mechanizm osadzania jest skuteczny tylko w przypadku materiałów ciągliwych, głównie 

metali, takich jak aluminium, cyna, nikiel, miedź, cynk, itd. Materiały ceramiczne ze względu na brak 

odkształcalności nie są powszechnie używane. W tym artykule pokazano, że w określonych warunkach 

cząstki tlenkowe mogą być poddane odkształceniu plastycznemu. Wytwarzanie amorficznego materiału 

w procesie zol-żel gwarantuje zwiększenie jego plastyczności, co warunkuje właściwe połączenie 

powłoka-warstwa podczas natryskiwania. Duża energia kinetyczna w momencie uderzenia o podłoże może 

sprzyjać krystalizacji. Oprócz otrzymywania form amorficznych, metoda zol-żel umożliwia również 

funkcjonalizację wytworzonego proszku. W związku z tym celem prezentowanej pracy było wytworzenie 

powłok wykazujących aktywność biologiczną, fotokatalityczną oraz o zwiększonej hydrofobowości. 

Słowa kluczowe: tlenkowe powłoki nanoszone metodą niskociśnieniowego natryskiwania na zimno, 

wytwarzanie amorficznych proszków metodą zol-żel, dwutlenek tytanu, krzemionka funkcjonalizowana 

jonami srebra, krzemionka funkcjonalizowana związkiem fluoru 

Sol-gel materials as attractive feedstock powders to produce ceramic coatings 

using the low-pressure cold spray method 

Abstract  

Low Pressure Cold Spray (LPCS) is one of the methods for coating deposition in relatively low 

temperatures. In the process, a de Laval nozzle is a means to accelerate gas stream and carried particles 

over sonic velocities towards a substrate. During impact, particles undergo plastic deformation and adhere 

closely to the substrate. This mechanism of deposition is only valid for ductile materials (mainly metals) 

such as aluminium, tin, nickel, copper, zinc, etc. Ceramic particles due to lack of deformability are not 

typically employed. The paper shows that in certain condition ceramics can also be subjected to plastic 

deformation. Fabrication of amorphous ceramic in sol-gel process guarantees an increase in their plasticity, 

being at the same time conditioning factor for proper coating-substrate connection while spraying. 

Moreover, the high kinetic energy of amorphous particles in the moment of the impact may encourage 

crystallization. Not only amorphous form is a benefit from sol gel process, but also possible 

functionalization of fabricated powder. Consequently, the production of biologically active, hydrophobic as 

well as photocatalytic active coating is included in the scope of this paper. 

Keywords: ceramic low-pressure cold spray coatings, sol-gel of amorphous powders, titanium dioxide, 

silica functionalized with silver ions, silica functionalized with a fluorine compound  
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Modelowanie zmieszanych modalnie oscylacji 

w magnetronowym napylaniu nanomateriałów 

1. Wstęp 

W ciągu ostatnich dwudziestu lat wiele zespołów badawczych w laboratoriach 

naukowych i przemysłowych na świecie opracowało a następnie wdrożyło najpotęż-

niejszą kolekcję narzędzi do syntezy, przetwarzania, charakteryzacji, modelowania 

i symulacji materiałów oraz systemów chemicznych w nanoskali, biorąc pod uwagę 

wymiary od kilku atomów do kilkuset atomów w ich strukturze. Narzędzia te, w tym 

wybijające się na czołowe miejsce źródła promieniowania rentgenowskiego i neutronów, 

a także obiekty naukowe do badań w nanoskali, takie jak mikroskop sił atomowych, 

mikroskopy skaningowe i transmisyjne oraz komputery o wysokiej wydajności, 

zapewniają niespotykany przedtem wgląd w strukturę i dynamikę w skali atomowej 

materiałów i w skali molekularnej dla procesów wewnętrznych. Dotyczy to głównie 

takich gałęzi przemysłu, jak kosmonautyka, lotnictwo, przemysł motoryzacyjny, 

uzbrojenie wojska i policji, mikroelektronika, komputery, energia, biotechnologia 

i inne. 

Warto podkreślić, że obecnie nanomateriały są szeroko stosowane jako ważne 

czynniki w rozwoju takich sektorów przemysłu jak produkcja porowatego półprze-

wodnika, osadzanie w szablonach, rozpylanie magnetyczne wielowarstw i super sieci, 

a także samoorganizujący się wzrost nanorurek tlenku metalu przejściowego oraz do 

modyfikacji powierzchni czujników, co daje lepsze właściwości analityczne [1, 2]. Co 

więcej, procesy napylania magnetronowego z dnia na dzień stały się podstawą technik 

wszechstronnie stosowanych w produkcji nanostrukturalnych materiałów oraz 

nanostrukturalnych warstw powierzchniowych, które są szeroko stosowane w wielu 

gałęziach przemysłu, wykorzystujących w znacznym stopniu najnowocześniejsze 

technologie. Podstawy tej techniki polegają na tym, że głównie metalowy materiał jest 

bombardowany pod wpływem pola przez jony z niskociśnieniowej plazmy gazu 

szlachetnego. Jony te są przyspieszane w stosunku do zastosowanej ujemnej różnicy 

napięcia między komorą i obiektem, z istotnym wpływem pola magnetycznego 

wytwarzanego przez zewnętrzny magnes stały. Metoda napylania magnetronowego 

jest wyjątkowo odpowiednia do wytwarzania określonych materiałów, głównie warstw 

ochronnych, a w niedalekiej przyszłości może być bardziej skuteczna niż wcześniej 

stosowane metody w technologiach modyfikacji powierzchni znanych materiałów, 

a także nowo produkowanych wyrobów. Rozpylanie magnetronowe jest jedną z metod 

fizycznego osadzania z fazy gazowej (PVD), a ostatnio zyskało impet w produkcji 

cienkich warstw dzięki swoim zaletom, takim jak większa przyczepność do podłoża, 

większa szybkość nakładania i jednorodna grubość na podłożach o dużych wymiarach 

i lepsze stechiometrie osadzania w porównaniu z konwencjonalnymi technikami 

                                                                
1 zdzislaw.trzaska@pw.edu.pl, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Wyższa Szkoła Ekologii 

i Zarządzania, ul. Olszewska 12, 02-796 Warszawa, www. wseiz.pl. 
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fizycznego osadzania par. W praktyce stosuje się cylindryczne lub płaskie konfiguracje 

geometryczne magnetronowych urządzeń rozpylających, a takie źródła zasilania, jak 

prąd stały (DC), częstotliwość radiowa (RF) i prąd stały impulsowy (PDC) znajdują 

zastosowanie w różnorodnych aplikacjach. Jedną z największych zalet metody 

rozpylania magnetronowego jest jej zdolność do ciągłego rozwoju w oparciu 

o elementarne założenie rozpylania katody w polu magnetycznym. Ponadto proces ten 

jest powszechnie uważany za proces przyjazny dla środowiska, ponieważ w pełni unika 

stosowania różnych reagentów chemicznych [3, 4]. 

W inżynierii powierzchni procesy napylania magnetronowego są wykorzystywane 

do poprawy właściwości użytkowych wyrobów metalowych, półprzewodnikowych 

i dielektrycznych poprzez osadzanie na ich powierzchni odpowiednich warstw metalu 

lub izolatora, chroniąc je przed korozją i zużyciem. Obecnie realizowane badania 

w odniesieniu do magnetronowego rozpylania koncentrują się na optymalizacji 

procesu syntezy materiału warstwy w oparciu o następujące czynniki: stan jonizacji 

plazmy, kinetykę wzrostu warstwy, strukturę i morfologię warstwy, skład chemiczny 

i fazowy oraz na odpowiednim zasilaniu komory napylania w energię [5]. Zasilanie 

rozpylania magnetronowego za pomocą źródła ciągu pulsów prądu przedziałami 

stałych w czasie jest najnowszym osiągnięciem technologii nanoszenia nanokrysta-

licznych powłok i ma wiele zalet w porównaniu z innymi. Modelowanie mechanizmu 

zarodkowania i mechanizmu wzrostu materiału podczas jego rozpylania magnetro-

nowego umożliwia zminimalizować eksperymenty, szczególnie na drogim etapie 

instalacji pilotażowych, a koszty uzyskania rozwiązania optymalnego znacznie się 

zmniejszają. Celem tego rozdziału jest wyznaczenie nowych granic w powstających 

i rozwijających się obszarach rozpylania magnetronowego w dziedzinie produkcji 

i innowacji nanomateriałów. Główna uwaga skupia się na właściwościach metrysto-

rowych plazmy wyładowania jarzeniowego w gazach o niskim ciśnieniu w obecności 

zewnętrznego pola magnetycznego i na modalnie zmieszanych oscylacjach zmiennych 

stanu w urządzeniu do rozpylania magnetronowego. Wskazano, że ze względu na 

zgodność jeden-na-jeden pomiędzy właściwościami memrystorów i plazmy wydało-

wania jarzeniowego wiele metod nieliniowej analizy memrystorów, jako nieliniowych 

elementów dynamicznych, może znaleźć użyteczne zastosowania w analizie urządzeń 

magnetronowego rozpylania nanomateriałów. 

2. Zwięzła charakterystyka procesów rozpylania magnetronowego 

Uproszczony schemat urządzeń szeroko stosowanych jako system rozpylania 

magnetronowego i zautomatyzowany sprzęt do przetwarzania danych podczas 

przebiegu procesu przedstawiono na Rys.1. W praktyce komory do magnetronowego 

rozpylania są realizowane w strukturach o różnych konfiguracjach geometrycznych 

(cylindrycznych, planarnych) i są zasilane energią na różne sposoby (prąd stały, 

napięcie o częstotliwości radiowej, prąd okresowy z odwrotnym pulsem) [6-8]. Repre-

zentatywne kształty fali okresowego prądu stałego z prądem zwrotnym dostarczającym 

energię do rozpylania magnetronowego przedstawiono schematycznie na Rys.2. 
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Rysunek 1. Schemat stanowiska do rozpylania magnetronowego 

Postęp w zakresie wytwarzania i zwiększania trwałości eksploatacyjnej elementów 

konstrukcyjnych, części maszyn i narzędzi, możliwy jest w głównej mierze dzięki 

coraz powszechniejszemu wykorzystaniu technik nanoszenia cienkich powłok na 

powierzchnie wyrobów, co zapewnia ich odpowiednią modyfikację i ochronę przed 

negatywnym oddziaływaniem współdziałających elementów i środowiska otacza-

jącego. W skali globalnej znaczące dane pokazują, że w ostatnich latach zarówno 

publiczne, jak i prywatne przedsiębiorstwa są skłonne inwestować w tym obszarze 

i przeznaczają znaczne środki finansowe na badania i rozwój nowych materiałów, 

które umożliwiają produkcję lepszych wyrobów finalnych i skutecznie je komercjalizują.  

 

 

 

 

 

 

Rysunek 2. Przebiegi prądów zasilających komorę magnetronową: a) prąd stały (DC), b) dodatni prąd 

pulsujący okresowo (PPPC), c) rewersyjny prąd pulsujący okresowo ze strefą martwą (RPPDZC), d) 

rewersyjny prąd pulsujący (RPPC), e) prąd pulsujący okresowo z segmentami rewersyjnymi (PPSRC) 

Nowe strategie rozwoju materiałów inżynierskich, w tym biomedycznych oraz 

współczesne technologie procesów stosowanych w wielu innowacyjnych gałęziach 

przemysłowych umożliwiają: 

 odpowiednie kształtowanie struktury i właściwości warstw powierzchniowych 

produktów; 

  efektywną poprawę właściwości użytkowych produktów; 

 korzystną integrację właściwości rdzenia i warstwy powierzchniowej;  

 wytworzonego produktu; 

Ia 

IC 
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 zredukowanie kosztów i zwiększenie rentowność produkcji; 

 zwiększenie satysfakcji i lojalności użytkowników; 

 spełnienie wymagań odbiorców i służb nadzorujących oraz  

 zrównoważony rozwój.  

Z dotychczas zrealizowanych badań wynika, że impulsowe modulowane rozpylanie 

magnetronowe jest skuteczną techniką kontrolowania procesu nakładania cienkich 

warstw w celu uzyskania unikalnych struktur o ulepszonych właściwościach w porów-

naniu z powłokami otrzymanymi przez prąd stały (DC) [9, 10]. Ta metoda umożliwia 

stosowanie większej chwilowej gęstości prądu podczas osadzania warstwy, co 

powoduje zwiększoną szybkość zarodkowania prowadzącą do utworzenia drobnoziar-

nistego i bardziej jednorodnego wyglądu powierzchni pokrytej. 

Częstotliwość impulsu zasilania, cykl pracy i poziom napięcia wyjściowego mają 

bezpośredni wpływ na właściwości powierzchni warstwy, jej strukturę i jakość, 

natomiast stabilność procesu i jego kontrola są ulepszone dzięki stosunkowo prostemu 

systemowi zapobiegania pojawiania się łuku i regulacji czasu relaksacji. 

3. Podstawowe oraz istotne wielkości w procesach rozpylania 

magnetronowego 

Wyjaśnienie natury mechanizmów wpływających na proces rozpylania magnetro-

nowego i jego efekty, można uzyskać analizując działanie komory próżniowej ze 

schematu przedstawionego na Rys.1. Jej podstawowa struktura jest przedstawiona na 

Rys.3. W pierwszej fazie procesu, do komory o wysokiej próżni, umieszcza się 

rozpylany materiał (katoda) zwany targetem i substrat (anoda) po czym wpompowany 

jest gaz szlachetny (zazwyczaj argon), który pod wpływem pola elektrycznego E 

miedzy anodą a katodą zostaje zjonizowany. Wiązka jonów oddziałuje na powierzchnię 

targetu i w efekcie zjawisk wywołanych przez uderzające jony, następuje wyrzucanie 

atomów z powierzchni targetu, co prowadzi do transformacji materiału rozpylanego do 

fazy gazopodobnej. Efektem dodatniego impulsu prądu zasilającego komorę jest 

przyciąganie elektronów z plazmy w kierunku targetu, gdzie mogą zneutralizować 

nagromadzone jony Ar 
+
. Jeśli czas trwania impulsu (szerokość impulsu) i wartość 

dodatniego impulsu są wystarczające do wytworzenia prądu elektronowego, który 

może zneutralizować wszystkie jony Ar
+
 nagromadzone na targecie, to efekt odpychania 

wejściowych jonów Ar
+
, gdy napięcie na targecie stanie się ujemne, zostaje 

wyeliminowany. Dzięki temu proces rozpylania dalej przebiega, a plazma wyładowcza 

może utrzymywać się samoczynnie. 



 

 

Zdzisław Trzaska  

 

142 

 
 

Rysunek 3. Schemat działania komory próżniowej do rozpylania magnetronowego 

Bombardowanie katody przez jony dodatnie (i inne składniki plazmy) nie tylko 

uwalnia elektrony wtórne, ale także atomy materiału katody, które nazywa się 

„rozpylaniem”. Atomy materiału katody docierają do plazmy wyładowania jarzenio-

wego i podlegają zderzeniom z elektronami i innymi elementami plazmy. Pole 

magnetyczne zastosowane blisko powierzchni katody zmusza elektrony do poruszania 

się po zamkniętych pętlach wokół linii pola magnetycznego i pokonują one znacznie 

większą długość ścieżki niż w przypadku tylko wyładowania jarzeniowego bez pola 

magnetycznego. W rezultacie uzyskuje się znacznie lepszą jonizację gazu w urzą-

dzeniu. W cylindrycznym magnetycznym wyładowaniu jarzeniowym pole elektryczne 

E ma kierunek promieniowy a zatem naładowane cząstki poruszają się spiralnie pod 

wpływem pola E × B. Dlatego też wyładowania magnetronowe mogą działać przy 

znacznie niższych ciśnieniach (rzędu 1-10 Pa) dla tego samego prądu elektrycznego. 

Jony Ar+ są przyspieszane do katody silnym polem elektrycznym i rozpylają docelowe 

atomy docierające do plazmy i mogą być osadzane na substracie. W wyniku 

kondensacji atomów wyrzucanych z targetu na powlekanym elemencie, czyli na 

substracie, tworzy się cienka warstwa odkładanego materiału [11, 12]. Procesy 

kondensacji, zarodkowania i wzrostu, które w złożony sposób wpływają na strukturę, 

adhezję i właściwości osadzonych warstw powierzchniowych są efektem ważnych 

cech wyładowania magnetronowego, takich jak profile gęstości wszystkich kompo-

nentów, potencjały elektrod i rozkład pól, strumienie cząstek i energii w kierunku 

elektrod, profil rozpylania, rozkład temperatury gazu i funkcje dystrybucji energii. 
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Istotne problemy dotyczące modelowania procesów rozpylania magnetronowego 

z uwzględnieniem wszystkich głównych procesów towarzyszących produktom 

nanostrukturalnym przedstawiono w następnym podrozdziale. Szczególna uwaga 

zostanie poświęcona wpływie pulsującego prądu zasilania na efekt rozpylania. 

4. Modelowanie procesów rozpylania magnetronowego  

4.1. Ogólna charakterystyka modelowania procesów rozpylania 

magnetronowego 

W celu ustalenia czynników wpływających na efekt procesu rozpylania magnetro-

nowego i jego wariacje, można sięgnąć po znaczącą pomoc w postaci skutecznego 

narzędzia badawczego jakim jest modelowanie matematyczne. Znaczenie modelo-

wania polegać może na tym, że powinno ono pozwolić wyizolować wkład kilku 

kluczowych parametrów z procesu wsadowego, próbując przewidzieć dominujące 

efekty, a także zmiany procesu. W ten sposób można zminimalizować eksperymenty, 

szczególnie na drogim etapie zakładu pilotażowego, a wtedy koszty opracowania 

układu praktycznego znacznie się zmniejszają [13-15]. 

Ostatnio przedmiotowe badania zostały ukierunkowane na dokładne modelowanie 

rozpylania magnetronowego, ponieważ jako takie jedynie umożliwia zrozumienie 

i przewidywania wynikających z tego efektów [16-18], a następnie kontroli i wykorzys-

tania tej technologii w przemyśle. Ogólnie rzecz biorąc, modelowanie procesów 

wytwarzania materiałów nanostrukturalnych jest zbyt skomplikowane pod względem 

teoretycznym i dlatego stało się ono dziedziną symulacji komputerowych. Podlegają 

one bardzo intensywnemu postępowi, bo dają szansę na ulepszenie i przyspieszenie 

prac projektowych w odniesieniu do urządzeń rozpylania magnetronowego, przy 

stopniowym zmniejszaniu związanych z tym kosztów. Należy jednak zauważyć, że 

wiele symulacji komputerowych zostało zrealizowanych w odniesieniu do procesów 

z zasilaniem w postaci pulsacyjnego prądu jednokierunkowego, ale dotąd nie wyzna-

czono jeszcze odpowiedniego rozwiązania globalnego. Przedmiotowe publikacje wielu 

grup badawczych na świecie wskazują na znaczącą efektywność procesu rozpylania 

magnetronowego w warunkach działania z wymuszeniem w postaci rewersyjnego 

prądu pulsującego okresowo (RPPC) a odpowiedzią w postaci napięcia o oscylacjach 

zmieszanych modalnie (OZM). W celu zidentyfikowania powyższych problemów 

w następnym podrozdziale przedstawiono zespół zagadnień odnoszących się do 

podstawowych i nieodłącznych wielkości rządzących rozpylaniem magnetronowym 

w warunkach z OZM. 

4.2. Oscylacje zmieszane modalnie (OZM) 

Nieliniowe oddziaływania między wielkościami występującymi w procesie 

rozpylania magnetronowego mogą wyzwolić pojawienie się wysoce charakterys-

tycznych zachowań oscylacyjnych, znanych jako quasi-okresowość i dynamika 

zmieszana modalnie a ponadto chaos. Ważną kwestią, o której należy tutaj wspomnieć, 

jest fakt, że w przypadku zasilania komory próżniowej okresowym prądem bipo-

larnym, napięcie między elektrodami przebiega w bardzo różny sposób. W takim 

przypadku, jak wyżej wymieniony, istotnym problemem są oscylacje zmieszane 
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modalnie (OZM), które nie zostały dotychczas zbadane w odniesieniu do reaktorów 

rozpylania magnetronowego. 

Warto podkreślić, że OZM występują w wielu układach chemicznych, biologicznych, 

elektrycznych i mechanicznych. Ze względu na interdyscyplinarną obecność OZM 

istnieje potrzeba ich modelowania w niezawodny sposób, który pozwala na szybką 

symulację w środowisku, w którym systemy zmieszanej natury współdziałają ze sobą. 

Odpowiedzi o charakterze OZM i reakcje chaotyczne są również swoistymi właści-

wościami wielu procesów chemicznych, struktur biologicznych, a także znajdują się 

w modelach dynamicznych w ekonomii, plazmie, synchronizacji neuronów w ludzkich 

mózgach (np. z chorobami epileptycznymi) i w zaburzeniach rytmu serc ludzkich  

[19-21].  

Ogólnie problem ujmując, należy podkreślić, że z pojęciem OZM utożsamiane są 

złożone przebiegi wielkości, które powstają w układach dynamicznych, ukazując 

oscylacje o różnych amplitudach, które się przeplatają w czasie. Amplitudy składo-

wych drgań różnią się mniej więcej o rząd wielkości (Rys.4). OZM mogą występować 

w różnorakich zastosowaniach jako dynamiczne przełączniki pomiędzy oscylacjami 

o małych amplitudach (OMA) a oscylacjami o dużych amplitudach (ODA), zwanych też 

wyskokami, poprzez zmianę odpowiednich wielkości lub parametrów układu. Wraz ze 

zmianą parametru kontrolnego mogą pojawić się OZM wykazujące naprzemienność 

między OMA a ODA [22-25]. W takim przypadku układ może być uznany jako 

połączenie dwóch oscylatorów: liniowego i nieliniowego. W niniejszej analizie litery L 

i s w zapisie L
s
 oznaczają odpowiednio liczbę lokalnych maksymalnych wartości ODA 

i OMA w stanie ustalonym, a nie samą liczbę, odpowiednio, ODA i OMA.  

Powszechną notacją upraszczającą opis OZM jest kodowanie wzorów w szeregu 

czasowym według sekwencji symboli 

 

     
      

       
          (1) 

 

gdzie L
s
 oznacza, że w ciągu czasowym napotkaliśmy L oscylacji o dużej 

amplitudzie (ODA), po których następują oscylacje o małej amplitudzie (OMA). 

 

Mechanizm, w jakim występują OMA i ODA jest dość złożony i był tematem 

ostatnich prac [26, 27]. W przypadku OZM seria OMA wokół wartości średniej 

(uważana za rozwiązania typu "canard") ulega szybkiej eksplozji kanardowej, co 

powoduje powstanie ODA, które dzięki specjalnemu mechanizmowi powrotnemu 

przywraca system w pobliże wartości średniej. Eksplozja kanardowa opisana 

szczegółowo w [19] jest wyzwalana, gdy trajektoria opuszcza punkt zagięcia 

sześciennej nieliniowości kończący serię oscylacji OMA i wchodzących w oscylacje 

relaksacyjne z jedną lub większą liczbą ODA. Ta eksplozja jest ukazana, na przykład, 

na Rys. 4, gdzie trzy OMA przekształcają się w dwie ODA. Zależnie od parametrów, 

układ może kontynuować z jedną (lub większą liczbą) ODA lub może przejść przez 

nową serię OMA, po których trajektoria ponownie opuszcza sąsiedztwo swego 

pochodzenia (fałdę) i zjawisko się powtarza. 
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Rysunek 4. OZM 23 o okresie T: a) przebieg napięcia ustalonego,  

b) ODA z okresemTD = 2(T1+T2) 

4.3. Właściwości memrystorowe wyładowań jarzeniowych w rozpylaniu 

magnetronowym 

W niniejszym podrozdziale przedstawiony zostanie model matematyczny 

wyładowania niskociśnieniowego w rozpylaczach magnetronowych w zależności od 

ich fizycznej natury i działań. Następnie wyjaśnione zostanie, w jaki sposób można 

wkomponować ten model w uogólnioną strukturę matematyczną, która potwierdza 

memrystorową charakterystykę rozpylania magnetronowego. 

Idea istnienia urządzenia typu „memrystor” (lub rezystor z pamięcią) została 

wprowadzona przez Leona O. Chua w 1971 r. jako czwarty element obwodu 

elektrycznego wynikający z argumentów symetrii [27]. Później, w 2008 r., grupa 

naukowców z laboratorium Hewlett-Packard [28] poinformowała, że udało się 

wyprodukować element nanoskalowy, „w którym półprzewodnikowy transport 
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elektroniczny i jonowy jest sprzężony pod zewnętrznym napięciem polaryzacyjnym”, 

aby stać się pierwszym laboratorium. które wyprodukowało memrystor z dwutlenku 

tytanu. Urządzenie to zaproponowano jako brakujący element pasywny, który mógłby 

łączyć ładunek elektryczny q ze strumieniem magnetycznym  wykazujący właści-

wość, której nie można uzyskać przez kombinację pozostałych trzech podstawowych 

elementów obwodu, a mianowicie rezystora, kondensatora i cewki. Specyficzną cechą 

memrystora jest jego funkcja pamięciowa, która pochodzi ze stanu konduktancji, który 

urządzenie zapamiętuje po poddaniu działania różnicy potencjałów elektrycznych 

w określonym czasie. 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 5. Ściśnięte pętle histerezy: a) standardowa memrystorowa pętla histerezy, b) pętle histerezy 

memrystora dla kilku częstotliwości 

Taki element, pomimo stosunkowo prostej konstrukcji, wykazuje bardzo interesujące 

i złożone zachowanie. Relacja q- jest jedną z najważniejszych właściwości 

memrystora, prowadzącą do niezwykle spektakularnej histerezy charakterystyki i-v 

ujawnianej przez takie urządzenie (Rys.5). Należy zwrócić uwagę, że magnetronowe 

rozpylacze wymagają skomplikowanych procesów reakcji elektro-chemicznych, 

jonizacji, dyfuzji składników wewnątrz warstwy i komory próżniowej podczas operacji 

napylania [29, 30]. Nie opublikowano jeszcze dotąd żadnych wyników dotyczących 

modelowania rozpylania magnetronowego z oscylacjami zmieszanymi modalnie 

(OZM). Warto podkreślić, że wszystkie te zjawiska można ocenić za pomocą 

memrystorowych charakterystyk prądowo-napięciowych. Są one odwzorowane przez 

następujące właściwości memrystorowe: (i) identyczne przejście przez zero, (ii) 

ściśnięta pętla histerezy, (iii) ściśnięcie pętli histerezy zależnie od częstotliwości 

wymuszenia. 

Powyższe trzy „odciski palców” dla memrystorów można łatwo zidentyfikować na 

Rys.5. Zauważyć można, że przebieg napięcia v(t) i przebieg prądu i(t) memrystora 

mają identyczne przejścia przez zero z osią czasu, więc zawsze przechodzą przez punkt 

początkowy (Rys. 5a). Strzałki wskazują kierunek krążenia wzdłuż tej pętli. Kształt 

ściśniętej histerezy memrystora zmienia się wraz z częstotliwością przemiennego 

okresowego przebiegu wejściowego i dąży do pojedynczej linii, gdy częstotliwość 

Ściśnięta pętla histerezy i(v)  Ściśnięte pętle histerezy i(v) a) b) 
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dąży do nieskończoności [26]. Zmiany kształtu histerezy memrystora dla różnych 

częstotliwości wejściowych przy 200, 300 i 500 Hz są pokazane na Rys. 5b, co 

wskazuje, że gdy częstotliwość f zwiększa się, to wówczas charakterystyka v-i nie 

tylko staje się bliższa pojedynczej linii, ale staje się też liniowa. 

4.4. Równania opisujące dynamikę rozpylania magnetronowego 

Osadzanie cienkich warstw metodą rozpylania magnetronowego jest procesem 

fizycznego osadzania z fazy gazowej (PVD) z zastosowaniem plazmy wyładowania 

jarzeniowego w gazie o niskim ciśnieniu. Komora próżniowa do napylania zawiera gaz 

obojętny, taki jak Ar, w zakresie ciśnienia 0,1-10 Pa, jak pokazano na Rys. 2. Wyłado-

wanie jarzeniowe jest spowodowane dejonizacją Ar
+
. Tak więc wyładowanie 

jarzeniowe istnieje tylko tam, gdzie jest wiele elektronów, które wzbudzają Ar. 

W rejonie jarzenia katody, tj. bardzo blisko katody, elektrony wtórne są tworzone 

przez bombardowanie materiału targetowego przez Ar. Przy katodzie elektrony 

przechodzą bardzo szybko przez strefy ciemnia/poświata. Na anodzie po przejściu 

przez przestrzeń pojaśnienie anodowe/ciemnia anodowa/ elektrony są tracone ze 

względu na ich szybszy ruch losowy.  

Zarodkowanie i mechanizm wzrostu materiału napylanego na substrat podczas 

procesu rozpylania magnetronowego są niezwykle ważne ze względu na jego 

zastosowanie do efektywnego wytwarzania cienkich warstw czystego metalu lub 

w postaci stopów i nanostrukturalnych kompozytów o wysokim stopniu precyzji. 

Ciekawym zagadnieniem związanym z przedmiotowymi badaniami jest to, że bardzo 

trudno jest szczegółowo przeanalizować problemy odnoszące się do natury nośników 

ładunku, sprzężenia ich ruchu i udziału migracji w strumieniach jonów. Ze względu na 

potencjalną zależność procesów tworzenia zarodków, wzrostu i szorstkości, morfo-

logia osadu może zmieniać się w zależności od położenia wzdłuż promienia komory 

i może negatywnie wpływać na jakość produktu. W związku z tym, przyjmując 

odpowiednie ograniczenia, które są spełnione w odpowiednich warunkach rozpylania 

magnetronowego, możliwe są rozbudowane modele, które prowadzą do satysfakcjo-

nujących wyników przy dopasowywaniu ich do danych eksperymentalnych. Takie 

modele mają dwojaki cel: po pierwsze, mogą wyjaśniać wszystkie fakty odkryte 

eksperymentalnie, a po drugie, mogą przewidywać zachowanie układu w różnych 

warunkach. Zasadniczo modele powinny pozwolić na działanie umożliwiające 

wyizolować wkład kilku kluczowych parametrów z procesu wsadowego, próbując 

przewidzieć dominujące efekty, a także zmiany procesu. Eksperymentowanie, 

szczególnie na kosztownym etapie instalacji pilotażowej, może zostać zminimalizo-

wane, a wydatki finansowe poniesione na wstępne opracowania znacznie ograniczone. 

Opracowanie modelu reakcji komory próżniowe jest niezbędnym pierwszym krokiem 

do uzyskania modelu procesu rozpylania magnetronowego, który z kolei może stać się 

odpowiednim narzędziem do optymalizacji procesów. Zaczynając od tego ogólnego 

imperatywu, opracowanie modelu dla zjawiska napylania warstwy można przepro-

wadzić, tworząc pewną liczbę hipotez, które ogólnie upraszczają rządzące równania. 

Podczas jonizacji i dejonizacji strumienia atomów gazu przez pulsy prądu, a zwłaszcza 

w przypadku krótkich impulsów, podwójna warstwa interfejsu między plazmą i katodą 
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zakłóca prąd pulsacyjny i wpływa na reakcję nadpotencjału działającą na strumień 

atomów i jonów [10]. 

Biorąc pod uwagę zasadnicze procesy występujące zarówno w komorze próżnio-

wej, jak i w układzie ją zasilającym w energię, dynamika całego układu rozpylania 

magnetronowego może być opisana za pomocą następujących równań zmiennych 

stanu 

 

  

 

 

 

 

gdzie: x1, x2, x3, x4 - zmienne stanu, stałe parametry a, b, c, d są określone przez 

właściwości elementów tworzących układ, Gm - minimalna wartość konduktancji 

komory próżniowej, a kropka nad zmienną symbolizuje pochodną względem czasu. 

Zmienne: 

 

 , , ) ,  

 

 

 

 

są silnie nieliniowymi funkcjami zmiennych stanu i parametrów progowych 

komory.  

Ze względu na złożoną postać ustalonego układu równań, określenie ich rozwią-

zania analitycznego nie jest zadaniem łatwym i dlatego też, w celu zbadania wpływu 

różnych parametrów układu na proces rozpylania magnetronowego, mogą być 

wykonane obliczenia numeryczne stosując pakiet programów komputerowych 

MATLAB z wykorzystaniem efektywnych procedur numerycznych. 

4.5.  Symulacje komputerowe 

Z obszernego zbioru rozwiązań uwaga zostanie skoncentrowana na szczególnym 

rodzaju przebiegów napięcia i prądu, które można odpowiednio przekształcić na efekty 

procesów rozpylania magnetronowego. Należy zauważyć, że aspekt dystrybucji 

zmiennych obwodu elektrycznego może mieć istotny wpływ na wydajność procesu. 

Szczegółowa analiza wykracza poza zakres tego rozdziału, chociaż podane nawet 

w małym zakresie wyniki mogą dać jakościowy obraz tego efektu ze względu na jego 

znaczenie w projektowaniu rozpylaczy magnetronowych dla procesów przemysłowych. 
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Rysunek 6. Wyniki symulacji komputerowych: a) prąd zasilający (______), napięcie między elektrodami (______), 

b) charakterystyka napięciowo-prądowa komory u(i), c) trajektoria konduktancji komory w funkcji napięcia 

na niej 
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Przyjmując: i=75,0*cos(0,01*3140*t)./abs(cos(0,01*3140*t))-50; a=10000; b=10; 

c=2000; d=2500; R=0,001; Gm=10^(-8); k=0,1; I0=400; U0=30,0; Pm=50; 

wyznaczamy przebiegi zmiennych stanu w układzie. Zmiany w czasie prądu 

zasilającego oraz napięcia między elektrodami są przedstawione na Rys.6a, natomiast 

na rys.6b jest przedstawiona charakterystyka napięciowo-prądowa u(i) wyładowania 

w komorze próżniowej. Trajektoria konduktancji plazmy między elektrodami jest 

przedstawiona na Rys.6c. Wyznaczone przebiegi ukazują powstanie OZM typu 5
4
 

w układzie oraz typowe właściwości memrystorowe badanego układu rozpylania 

magnetronowego. 
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Rysunek 7. Wyniki symulacji komputerowych przy zmianie wypełnienia okresu prądu zasilający do 25%. 

Opis taki sam jak dla Rys.6 

Zmiana stopnia wypełnienia okresu prądu zasilającego do 25% prowadzi do OZM 

typu 8
23

, co w pewnych przypadkach rozpylania magnetronowego może się okazać 

korzystne ze względu na zmniejszenie wymiarów krystalitów, większą twardość 

warstwy oraz lepszą jej adhezję do podłoża. Wyznaczone przebiegi są przedstawione 

na Rys.7. 

Dalsze zmniejszenie stopnia wypełnienia okresu prądu zasilającego wywołuje 

zmiany znacznie odbiegające od powyżej przedstawionych a w szczególności układ 

traci właściwości memrystorowe, trajektoria konduktancji plazmy przyjmuje postać 

jedno-pętlową a oscylacje o małej amplitudzie stają się wysokoczęstotliwościowe, 

natomiast zwiększa się (choć nieznacznie) również częstotliwość oscylacji o dużej 

amplitudzie. 
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Rysunek 8. Wyniki symulacji komputerowych przy zmianie wypełnienia okresu prądu zasilający do 10%. 

Opis taki sam jak dla rys.6 

W analogiczny sposób może być wyznaczany wpływ innych parametrów układu na 

efekt procesu rozpylania magnetronowego. Zatem projektant może dysponować 

skutecznym narzędziem do oceny jakości planowanego procesu, jego właściwości 

i ustalenia optymalnych parametrów elementów tworzących układ. 

5. Podsumowanie i wnioski 

Zasilanie komory rozpylania magnetronowego rewersyjnym pulsacyjnym prądem 

stanowi skuteczną technikę kontrolowania procesu osadzania cienkich warstw 

i wytworzenia unikalnych struktur o ulepszonych właściwościach w porównaniu 

z powłokami otrzymanymi przez prąd stały. Ta metoda, przy odpowiednio dobranych 

parametrach prądu zasilającego pozwala wytworzyć w układzie oscylacje zmieszane 

modalnie, które korzystnie wpływają na efekt rozpylania materiału z katody. Może to 

skutkować zwiększoną szybkością nukleacji prowadzącą do tworzenia drobno-

ziarnistego i bardziej jednorodnego wyglądu powierzchni powlekanych cienką warstwą. 

Znaczące przyspieszenie projektowania elementów tworzących układ służący do 

realizacji procesu rozpylania magnetronowego i poprawę jakości samego procesu 
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wyników można osiągnąć poprzez odpowiednie modelowanie procesów zachodzących 

w układzie i biorąc pod uwagę wpływ odpowiednio ukształtowanego pola magnetycz-

nego w warstwie w pobliżu elektrody pracującej. Mogą też być pomocne modele 

obwodów procesu rozpylania magnetronowego pozwalające prowadzić do szybkiego 

przetwarzania dużych ilości danych o projektowanym układzie, a wyodrębnianie z nich 

parametrów kinematycznych istotnie uwypukli strukturę produkowanych materiałów. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na problem generowania procesów z oscylacjami 

zmieszanymi modalnie, ponieważ mogą one korzystnie wpływać na jakość materiału 

wytwarzanego w rozpylaczach magnetronowych. Ma to ogromne znaczenie w przy-

padku nanostrukturalnych materiałów, których ostateczna struktura jest bardzo 

wrażliwa na gwałtowne zmiany warunków procesu produkcyjnego. Szczególnie 

interesującym jest kontekst zmian w czasie prądu zasilającego ponieważ ich wpływ na 

oscylacje zmieszane modalnie wydaje się być najważniejszy dla wydajności 

realizowanych procesów. 
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Modelowanie zmieszanych modalnie oscylacji w magnetronowym napylaniu 

nanomateriałów 

Streszczenie 

W inżynierii powierzchni procesy napylania magnetronowego są wykorzystywane do poprawy 

właściwości użytkowych wyrobów metalowych poprzez osadzanie na ich powierzchni odpowiednich 

warstw metalu lub dielektryka, chroniąc je przed korozją i zużyciem. Obecnie realizowane badania 

w odniesieniu do magnetronowego napylania koncentrują się na optymalizacji procesu syntezy materiału 

warstwy w oparciu o następujące czynniki: stan jonizacji plazmy, kinetykę wzrostu warstwy, strukturę 

i morfologię warstwy, skład chemiczny i fazowy oraz na odpowiednim zasilaniu komory napylania 

w energię. Zasilanie napylania magnetronowego za pomocą źródła ciągu pulsów przedziałami stałych 

w czasie jest najnowszym osiągnięciem technologii nanoszenia nanokrystalicznych powłok i ma wiele 

zalet w porównaniu z innymi. Modelowanie mechanizmu zarodkowania i mechanizmu wzrostu materiału 

podczas jego napylania magnetronowego umożliwia zminimalizować eksperymenty, szczególnie na 

drogim etapie konstrukcji pilotażowych, a koszty uzyskania rozwiązania optymalnego znacznie się 

zmniejszają. Celem tego rozdziału jest wyznaczenie nowych granic w powstających i rozwijających się 

obszarach napylania magnetronowego w dziedzinie produkcji i innowacji nanomateriałów. Główna uwaga 

skupia się na właściwościach memrystorowych plazmy wyładowania jarzeniowego w gazach o niskim 

ciśnieniu w obecności zewnętrznego pola magnetycznego i na modalnie zmieszanych oscylacjach 

zmiennych stanu w urządzeniu do napylania magnetronowego. Wykazano, że ze względu na zgodność 

jeden-na-jeden pomiędzy właściwościami memrystorów i plazmy wyładowania jarzeniowego wiele metod 

nieliniowej analizy memrystorów, jako nieliniowych elementów dynamicznych, może znaleźć użyteczne 

zastosowania w analizie urządzeń magnetronowego napylania nanomateriałów. 

Modelling of mixed mode oscillations in magnetron sputtering of nanomaterials 

Abstract 

In surface engineering, magnetron sputtering processes are used to improve the performance of metal 

products by depositing appropriate metal layers or dielectric on their surface, protecting them against 

corrosion and wear. Current research in the field of magnetron sputtering focuses on optimizing the process 

of layer material synthesis based on the following factors: plasma ionization state, layer growth kinetics, 

structure and layer morphology, chemical and phase composition, and on the appropriate sputtering energy 

supply. Magnetron sputtering power supplied through the pulse source with constant intervals over time is 

the latest development of nanocrystalline coating technology and has many advantages over others. The 

modelling of the nucleation mechanism and material growth mechanism during its magnetron sputtering 

allows to minimize experiments, especially at the expensive stage of pilot constructions, and the costs of 

obtaining an optimal solution are significantly reduced. The purpose of this chapter is to set new 

boundaries in the emerging and developing areas of magnetron sputtering in the field of nanomaterials 

production and innovation. The main focus is on the properties of the glow-discharge plasma memristor 

plasma in low-pressure gases in the presence of an external magnetic field and on modally mixed 

oscillations of state variables in the magnetron sputtering apparatus. It has been shown that due to the one-

to-one compatibility between the properties of the memristors and glow discharge plasma many methods 

of nonlinear analysis of memristors, as non-linear dynamic elements, can find useful applications in the 

analysis of magnetron sputtering devices of nanomaterials. 
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Zagadnienie wdrażania technologii BIM  

w edukacji i w praktyce 

1. Wprowadzenie 

Postępująca cyfryzacja życia i pracy zawodowej jest faktem w ujęciu globalnym. 

Dzięki wspomaganiu komputerowemu zyskuje się wiele ułatwień, ale to czasem 

generuje zagrożenia bezpieczeństwa danych oraz zmusza do ciągłego dostosowywania 

się do bardzo szybko zmieniających się standardów. Kilkanaście lat temu w Polsce 

dokonała się rewolucja w dziedzinie budownictwa – polegająca na przejściu 

z ręcznego wykonywania obliczeń i dokumentacji na narzędzia CAD (ang. Computer 

Aided Design – projektowanie wspomagane komputerowo). Wówczas standard 

wymiany danych zaczął być istotnym problemem. Dziś, gdy standardem staje się BIM 

(ang. – Building Information Modeling – modelowanie informacji o budynku) to 

sprawna komunikacja i szybka wymiana informacji jest podstawą jego funkcjo-

nowania. Współpraca globalna nie stanowi problemu dla młodego pokolenia, które nie 

wypuszcza smartfonu z ręki; potrzeba jednak szkolenia merytorycznego jak używać 

narzędzi cyfrowych, by wiedza techniczna rozwijana przez dziesięciolecia była 

poprawnie wykorzystywana. Tradycyjny system nauczania zawodu, zarówno na 

poziomie szkół średnich, jak i wyższych musi być zmodyfikowany przez dodanie 

kompetencji cyfrowych. 

2. Definicja BIM 

BIM jest definiowane jako inwestycja budowlana, którą można stworzyć 

w wirtualnym świecie, zaczynając od koncepcji, a na oddaniu jej do użytku kończąc 

[1]. W literaturze [2] można znaleźć ponadto kilka sformułowań definiujących 

koncepcję BIM: 

 innowacyjna technologia cyfrowej konstrukcji; 

 cyfrowy model jest bazą danych, a modelowanie procesem, który pozwala na 

zbieranie, kształtowanie i zarządzanie informacjami; 

 wyraz „budynek” oznacza dowolny obiekt budowlany (liniowy lub punktowy); 

 zarządzanie informacjami o budynku; 

 proces, w którym wirtualny model planowanego lub istniejącego obiektu 

budowlanego jest tworzony na komputerze. 

Te różniące się definicje wynikają ze złożoności i mnogości aspektów, które 

składają się na proces budowlany, a BIM obejmuje nie tylko etap projektowania 

i budowy, ale również okres eksploatacji obiektu, jego renowację, a także rozbiórkę. 

Większość technologii cyfrowych, które wspomagają wymienione procesy, a bazują na 

trójwymiarowym cyfrowym modelu obiektu można uznać za technologię BIM. 

                                                                
1 monika.siewczynska@put.poznan.pl, Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii 

Środowiska, Politechnika Poznańska, www.put.poznan.pl. 
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Podmioty współpracujące w powstawaniu obiektu budowlanego, dostrzegając korzyści, 

jakie daje technologia BIM, zrzeszając się w organizacje, m.in. BuildingSMART, która ma 

swoje oddziały w wielu krajach na świecie oraz BIM Klaster, polską organizacją 

zawiązaną w 2012 r. z inicjatywy kilku firm z województwa małopolskiego. Ich celem jest 

wymiana doświadczeń i współpraca na rzecz opracowywania polskich standardów BIM 

oraz upowszechniania tej technologii. Powstają polskie publikacje systematyzujące wiedzę 

i prezentujące rodzimy dorobek [2, 3]. 

A. Tomana formułuje trzy spojrzenia na definicję BIM [3]: 

 model informacji o budynku jest cyfrową reprezentacją fizycznych i funkcjo-

nalnych cech obiektu; jako taki służy jako źródło wiedzy dla informacji 

o obiekcie, stanowiąc wiarygodną podstawę do podejmowania decyzji w trakcie 

cyklu jego życia od początku; 

 modelowanie informacji o budynku jest procesem biznesowym do generowania 

i wykorzystywania danych budowlanych do projektowania, budowy i obsługi 

budynku podczas jego cyklu życia; BIM umożliwia wszystkim zainteresowanym 

dostęp do tych samych informacji w tym samym czasie poprzez współpracę 

między platformami technologicznymi; 

 zarządzanie informacją o budynku to organizacja i kontrola procesu bizneso-

wego poprzez wykorzystanie informacji zawartych w cyfrowym prototypie w celu 

zapewnienia wymiany informacji w całym cyklu życia obiektu; korzyści obejmują 

scentralizowaną i wizualną komunikację, wczesne badanie opcji, zrównoważony 

rozwój, efektywne projektowanie, integrację dyscyplin, kontrolę, tworzenie 

dokumentacji itp. – skuteczne opracowanie procesu i modelu cyklu życia zasobu 

od koncepcji do rozbiórki. 

3. Regulacje prawne w Polsce 

Dyrektywa europejska 2014/25/EU określa, że w przypadku zamówień publicznych 

na roboty budowlane i projektowe państwa członkowskie mogą wymagać użycia 

określonych narzędzi elektronicznych, takich jak narzędzia do modelowania 

elektronicznego informacji o budynku lub podobne [4]. Polskie przepisy (Art. 10.e) [5] 

wprost cytują regulację dyrektywy nie narzucając obowiązku stosowania BIM, 

a jedynie ją umożliwiając. W Polsce nie obowiązują standardy stosowania BIM, nie 

ma wystarczającej ilości wykwalifikowanej kadry oraz stosownego wyposażenia firm 

budowlanych (tak projektowych, jak i wykonawczych) w narzędzia obsługujące 

technologię BIM. Koszty oprogramowania i sprzętu oraz koszty szkoleń są dziś, 

szczególnie dla małych firm, zaporą utrudniającą wprowadzanie technologii BIM do 

codziennej pracy. 

4. Projekt Fit for BIM 

 Politechnika Poznańska uczestniczy w projekcie „Fit for BIM” realizowanym 
w ramach programu Erasmus+. Głównym tematem projektu jest „Building Information 
Modeling” (BIM) rozumiane jako metoda cyfrowego projektowania, wdrażania 
i zarządzania budynkami, która aktualnie staje się standardem w całej UE. Partnerami 
projektu jest osiem ośrodków szkolenia zawodowego i uczelni wyższych z Niemiec, 
Polski, Danii i Belgii – współpracujących pod kierownictwem BGZ (Berlińskie 
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Towarzystwo ds. Współpracy Międzynarodowej), a wspierają je merytorycznie różne 
stowarzyszenia gospodarcze, izby handlowe i firmy budowlane. 

Projekt analizuje m.in. [6]: 

 z jakimi wymaganiami zawodowymi z zakresu cyfryzacji zetkną się wykwali-
fikowani pracownicy zawodów budowlanych; 

 jak powinny wyglądać w przyszłości placówki nauczania zawodowego i uczelnie 
wyższe, aby mogły w praktyczny sposób przekazywać w nauce zawodu 
kompetencje cyfrowe. 

Wybrane działania w ramach projektu: 

 tworzenie sieci współpracy na płaszczyźnie lokalnej, regionalnej, krajowej 
i unijnej; 

 rozwijanie i testowanie materiałów edukacyjnych dotyczących technologii 
cyfrowych w budownictwie; 

 promowanie rozpowszechniania i transferu rozwiązań projektu w czterech krajach 
partnerskich i całej UE; 

 opracowanie matrycy kompetencji zawodowych technologii cyfrowych 
w budownictwie; 

 przygotowanie materiałów szkoleniowych do zastosowania w szkolnictwie 
zawodowym i wyższym; 

 przygotowanie kursu doszkalającego dla kadry nauczającej nt. technologii 
cyfrowych w budownictwie; 

 opracowanie poradnika dydaktycznego dla placówek edukacyjnych. 

5. Zaawansowanie systemu nauczania BIM w szkołach partnerów 
projektu 

Technologia BIM rozwijana jest od kilkunastu lat i w wielu krajach już stała się 
powszechnie stosowana. Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników 
spowodowało wprowadzenie nauczania BIM w szkołach na różnych poziomach 
edukacji. Prezentowane poniżej informacje dotyczą szkół będących partnerami 
w projekcie, ale na ich przykładzie można zaobserwować różnice w sposobie uczenia 
BIM w tych krajach. 

5.1. Edukacja BIM w Danii 

W Danii powszechna jest zasada uczenia się przez całe życie, co umożliwia 
rozbudowany system edukacyjny, który jednocześnie z przekazywaniem wiedzy dba 
o kształcenie praktyczne. 

5.1.1. Zawód projektanta technicznego – 4. poziom edukacji (szkoła 
średnia: Aarhus Tech) 

W nauczaniu BIM rdzeniem jest model 3D i do niego odwołują się cztery aspekty: 

 wymiana danych przez profil IFC; 

 tworzenie zestawień ilościowych do dalszych analiz, kontroli oraz 
harmonogramów (4D) i kosztorysów (5D), logistyki; 

 świadomość minimalizacji błędów, obniżenia kosztów, lepszego spełnienia potrzeb 
inwestorów, zrównoważonego rozwoju (7D), obsługi i konserwacji; 

 świadomość zysków ze strony inwestora, wykonawcy i produkcji. 



 

 

Zagadnienie wdrażania technologii BIM w edukacji i w praktyce 

 

159 

W nauczaniu zwraca się szczególną uwagę na treść oraz zawartość merytoryczną, 
a nie skupia się na narzędziach wspomagających osiąganie celów. 

Absolwent jest w stanie wykonać, archiwizować, administrować i przekazywać 
dokumentację techniczną na teren budowy. Potrafi wykonywać wszystkie formy 
rysunków technicznych / dokumentacji technicznej w dziedzinie budownictwa przy 
użyciu np. 3D i programów CAD (ang. Computer Aided Design – programy kompu-
terowe wspomagające projektowanie). Zna wszystkie formy rysunków technicznych 
zgodne z obowiązującymi normami i standardami wykonania rysunków technicznych. 
Potrafi przygotować dokumentację techniczną do planowania konstrukcji i wykonania 
projektów budowlanych, w tym planów konserwacji i opisowych zestawień ilościo-
wych materiałów, archiwizować i zarządzać wszystkimi formularzami dokumentacji 
technicznej w zakresie budownictwa, w tym systematycznej archiwizacji i administro-
wania rysunkami, plikami i dokumentami przy pomocy odpowiednich narzędzi. Potrafi 
wykonywać obliczenia związane z planowaniem budynków i przetwarzaniem 
projektów budowlanych przy użyciu odpowiednich narzędzi z uwzględnieniem norm, 
przepisów, standardów dla zapewnienia jakości i spełnienia warunków środo-
wiskowych. 

Na kolejnym poziomie edukacji absolwent ma możliwość wybrania m.in. spośród 
następujących kierunków: Technologa Produkcji, Kierownik Budowy, Technik 
Budowlany i Technolog Projektujący. 

5.1.2. Zawód architekta – 5. poziom edukacji (uczelnia wyższa: VIA 
University College, Aarhus) 

Nauka modelowania w BIM trwa przez wszystkie 7 semestrów począwszy od 
projektu małego parterowego budynku, przez jego modyfikacje, a następnie projektu 
budynku wielokondygnacyjnego, przemysłowego – również w technologii prefabry-
kowanej oraz obejmuje również tematykę renowacji. Jeden semestr przeznaczony jest 
na praktyczną naukę zawodu. Od trzeciego semestru studenci mogą wybierać spośród 
przedmiotów fakultatywnych, wśród których są m.in. zajęcia z przygotowywania 
filmowych wizualizacji. Studenci kończąc naukę przygotowują pracę dyplomową. 
Podczas całego kursu studenci uczą się współpracy przygotowując projekty w małych 
zespołach roboczych pod kierunkiem prowadzących zajęcia. 

Absolwenci kształcą się dalej na kolejnych poziomach edukacji. 

5.2. Edukacja BIM w Niemczech 

5.2.1. Zawód kreślarza i asystenta inżyniera budowlanego – 3. poziom 
edukacji oraz zawód technika architektury – 4. poziom edukacji (szkoła 
średnia: OSZ Bau- und Holztechnik, Martin-Wagner-Schule) 

Poza tradycyjną wiedzą z poszczególnych dziedzin prowadzone jest również 
nauczanie następujących kompetencji cyfrowych: 

 rysowanie 2D rzutów kondygnacji, przekrojów pionowych, widoków, 
szczegółów, itp.; 

 modelowanie 3D, a w nim tworzenie modelu 3D budynku (z wykorzystaniem 
komponentów), odniesienia do komponentów (zwiększające wydajność pracy), 
wykonywanie widoków i przekrojów 2D oraz zestawień materiałów i systemów. 
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5.2.2. Zawód inżyniera budownictwa – 6. poziom edukacji (uczelnia 

wyższa: HTW Berlin) 

Studenci uczą się modelowania 3D, ale koncentrują się głównie na geometrii. 

Modelowanie jest poprzedzone nauką rysowania ręcznego oraz 2D w programach CAD. 

W tej uczelni absolwenci mogą kształcić się dalej na kierunkach: Inżynierii 

Lądowej lub Budownictwa i Zarządzania Nieruchomościami prowadzonych w języku 

angielskim w częściowo na uniwersytecie w Helsinkach (Metropolia University of 

Applied Sciences). 

5.2.3. Zawód magistra inżyniera budownictwa – 7 poziom edukacji 

(uczelnia wyższa: HTW Berlin) 

Od 2011 roku studenci uczą się tam projektowania w technologii BIM obejmu-

jącego: wykonywanie modelu 3D, sporządzanie zestawień ilościowych, przygoto-

wywanie harmonogramów (4D) oraz obliczeń kosztorysowych (5D). 

5.3. Edukacja BIM w Belgii 

Partnerzy z Belgii są obecnie w trakcie opracowywania materiałów informacyjnych. 

5.4. Edukacja BIM w Polsce 

W Polsce piąty poziom edukacji jeszcze nie występuje. 

5.4.1. Zawód technika budownictwa oraz technika robót wykończeniowych 

– 4. poziom edukacji (szkoła średnia: Zespół Szkół Budowlanych 

im. Rogera Sławskiego w Poznaniu) 

Kształcenie uczniów odbywa się w sposób tradycyjny. Uczniowie zdobywają 

wiedzę i umiejętności praktyczne również w zakresie kompetencji cyfrowych 

z wykorzystaniem programów CAD (2D). 

5.4.2. Zawód inżyniera budownictwa – 6. poziom edukacji (uczelnia 

wyższa: Politechnika Poznańska) 

Działając w ramach projektu Fit for BIM przeprowadzono ankiety wśród wykła-

dowców Politechniki Poznańskiej pracujących na kierunku Budownictwo, w celu 

zdiagnozowania stopnia wykorzystania technologii BIM lub CAD w procesie 

nauczania. Tylko 30% respondentów potwierdziło, że przedstawia programy kompu-

terowe, w większości podczas ćwiczeń lub zajęć projektowych. Tylko nieliczne osoby 

deklarują, że studenci korzystają z programów podczas zajęć, inne osoby zgłaszają, że 

programy są wykorzystywane w czasie niezależnej nauki. Tabela 1. pokazuje, że 

praktycznie przez cały okres studiów są wykorzystywane programy wspomagające 

projektowanie, niewiele jest jednak programów współpracujących w środowisku BIM. 

Tylko niektóre programy mają zdolność analizowania 3D, natomiast analizy 2D są 

wykonywane podczas zajęć. Studenci ostatnich semestrów (głównie w pracy 

dyplomowej) korzystają z modelowania 3D i możliwości współpracy programów 

w środowisku BIM, przy czym dotyczy to raczej studentów studiów II stopnia 

(magisterskich). 
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Tabela 1. Programy komputerowe wspomagające projektowanie wykorzystywane w ramach zajęć na 
7 semestrach studiów inżynierskich na kierunku Budownictwo w Politechnice Poznańskiej 

Kurs 
Semestr Wykorzystywany program 

komputerowy 2 3 4 5 6 7 

Geodezja ×      
nowe techniki pomiarowe 
wykorzystujące instrumenty 
elektroniczne i technologię map 
cyfrowych 

Praktyka geodezyjna ×      

Budownictwo ogólne  × ×    AutoCAD, Soldis 

Fizyka budowli   ×    Therm, Kobra, WuFi, ArcadiaTermo 

Kosztorysowanie    ×   NormaPro, Zuzia, Rodos, Kobra 

Konstrukcje 
betonowe 

   ×   Soldis, Robot, Rm-Win 

Konstrukcje stalowe    ×   Soldis, Robot, AxisVM 

Budownictwo 
przemysłowe 

    ×  Soldis, Robot 

CAD     ×  AutoCAD Civil 3D (IIL) 

Praca dyplomowa      × 

Soldis, Robot, Tekla, AxisVM, Rm-
Win, TrussCon Projekt2D, RoofCon 
Projekt3D, AutoCAD, Revit, 
AutoCAD Civil3D, 
ArcadiaTermoCAD, Ideastatic 

Źródło: Opracowanie własne 

Drugie badanie ankietowe przeprowadzone zostało wśród firm projektowych 
i wykonawczych, będących potencjalnymi pracodawcami przyszłych absolwentów. 
Pytano o umiejętności i kompetencje jakie powinien mieć absolwent Budownictwa 
w dziedzinie BIM. Wśród odpowiedzi powtarzały się następujące oczekiwania: 

 wiedza na temat tego, czym jest BIM i do czego może być stosowany; 

 umiejętność korzystania z programów komputerowych (np. AutoCad, MS 
Project) i co najmniej jednego programu do modelowania konstrukcji (np. Revit, 
Robot, Tekla); 

 umiejętność importowania i eksportowania danych w formacie IFC i sprawdzania 
występowania ewentualnych kolizji; 

 umiejętność obsługi przynajmniej jednego programu do planowania robót 
budowlanych i do wykonywania kosztorysów (specjalność: Organizacja 
Budownictwa);  

 kompetencje miękkie, takie jak: dokładność, odpowiedzialność, umiejętność 
pracy pod presją czasu, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność.  

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, od 2018 r. rozpoczyna się kształcenie na 
nowym kierunku studiów inżynierskich – Budownictwo zrównoważone – prowadzo-
nym w sposób interdyscyplinarny przez wykładowców z Wydziału Budownictwa 
i Inżynierii Środowiska oraz Wydziału Architektury [7]. Powstała nowa macierz 
kompetencji uwzględniająca tematykę BIM we wszystkich obszarach nauczania. 
Studia prowadzone będą w języku angielskim, a absolwenci będą mogli kontynuować 
naukę na studiach magisterskich na kierunku Budownictwo w Politechnice 
Poznańskiej, które będą prowadzone zarówno w języku polskim, jak i angielskim 
w specjalności konstrukcyjnej i technologicznej. 
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5.4.3. Zawód magistra inżyniera budownictwa – 7. poziom edukacji 

(uczelnia wyższa: Politechnika Poznańska) 

Zagadnienia BIM przedstawiane są na wykładzie poświęconym temu tematowi. 

Studenci powszechnie wykorzystują programy typu CAD w czasie nauki. Do 

przygotowywania pracy dyplomowej część studentów wykorzystuje technologię BIM. 

Od kilku lat prowadzone są interdyscyplinarnie wspólne prace dyplomowe 

zespołów studentów składających się z architekta i konstruktora lub architekta 

i instalatora. Prace wykonywane są pod kierunkiem specjalistów z Wydziałów Archi-

tektury oraz Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Studenci opracowują wspólnie 

projekt jednego budynku, ale każdy z nich w ramach swojej specjalności. Takie 

połączenie daje szansę na praktyczną naukę współpracy międzybranżowej, dyskusji 

i wspólnego poszukiwania kompromisów. 

6. Badania możliwości wprowadzenia nauczania BIM na uczelni wyższej 

Przygotowywanie do wprowadzania zmian w systemie nauczania na uczelni 

wyższej poprzedzono wieloaspektowymi badaniami. Wykorzystano doświadczenia 

zdobyte w badaniach typu foresight (ang. dalekowzroczność), w których środowisko 

naukowców i praktyków wspólnie identyfikuje istotne aspekty dotyczące analizo-

wanego zagadnienia, określa siłę i kierunki ich oddziaływania [8]. Przy wyborze metod 

badawczych zastosowano zasadę triangulacji badaczy oraz metod. W grupach 

roboczych i dyskusyjnych brali udział przedstawiciele: władz centralnych (posłowie na 

Sejm RP), jednostek badawczo-rozwojowych (członkowie PZITB – Polski Związek 

Inżynierów i Techników Budownictwa), uczelni wyższych, nauczyciele przedmiotów 

zawodowych ze szkół średnich technicznych, przedsiębiorców (małych, średnich 

i dużych firm z branży budowlanej). Triangulacja metod polegała na ich wyborze 

spośród metod zebranych w diamencie foresightu [9], w którym na czterech biegunach 

znajdują się: kreatywność, wzajemne oddziaływanie, dane oraz ekspertyza. Lokalizacja 

metod w diamencie była w miarę równomiernie rozproszona, by jak najlepiej 

wykorzystać różnorodność źródeł pochodzenia danych i sposoby zbierania informacji. 

Przegląd literatury, panele eksperckie, badania ankietowe, analizę STEEPVL i burze 

mózgów wybrano jako badania jakościowe, a analizę strukturalną jako badanie 

ilościowe. W artykule przedstawiono wyniki analizy STEEPVL oraz analizy 

strukturalnej. Celem badań było zbadanie możliwości wprowadzenia nauczania BIM 

na uczelni wyższej. 

6.1. Badanie STEEPVL 

Podczas obrad paneli eksperckich wyodrębniono czynniki wpływające na badane 

zagadnienie dzieląc je na dziedziny: społeczne (S), technologiczne (T), ekonomiczne 

(Ekon), ekologiczne (Ekol), polityczne (P), wartości (V) i prawne (L). Z każdej grupy 

wyodrębniono po trzy czynniki stosując metodę wskazań. W badaniach ankietowych 

pytano o siłę wpływu wyodrębnionych czynników na cel badania oraz ich 

przewidywalność. Zastosowano siedmiostopniową skalę oceny (1 – bardzo mały 

wpływ, 7 – bardzo duży wpływ oraz 1 – bardzo niska przewidywalność, 7 – bardzo 

wysoka przewidywalność). Rysunki 1. i 2. przedstawiają wyniki badań ankietowych. 
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Rysunek 1. Analiza STEEPVL – minimalne, maksymalne i średnie wartości ocen siły wpływu dla 

poszczególnych czynników [opracowanie własne] 

 

 

Rys. 2. Analiza STEEPVL – minimalne, maksymalne i średnie wartości ocen przewidywalności dla 

poszczególnych czynników [opracowanie własne] 

 

Spośród wszystkich analizowanych czynników najwyższą ocenę, zarówno w ocenie 

siły wpływu i przewidywalności, uzyskały: 

 T1 – konieczność nauki obsługi nowego sprzętu i oprogramowania; 

 Ekon1 – koszty zakupu sprzętu i oprogramowania. 

W drugiej kolejności wysoką ocenę siły wpływu otrzymał czynnik T2  

– konieczność zmiany systemu nauczania z ręcznego na wykorzystujący komputery. 

Jako obarczony dużą niepewnością, przy jednocześnie dużej sile wpływu wybrano 

czynnik prawny L1 – dostosowanie przepisów prawa w Polsce prowadzące do 

zwiększenia zapotrzebowania rynku na stosowanie BIM. 

6.2. Analiza strukturalna 

Czynniki wyodrębnione przy analizie STEEPVL wykorzystano do analizy 

strukturalnej. Eksperci w badaniu ankietowym wypełniali macierz wpływów 
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bezpośrednich badając powiązania między czynnikami, czyli jak dany czynnik wpływa 

każdy z pozostałych. W badaniu przyjęto czterostopniową skalę ocen (0 – brak 

wpływu, 3 – duży wpływ). Jako macierz wynikową przyjęto wskazania najczęstsze. 

Ankietowani uznali, że w 259 powiązaniach nie ma zależności (ocena 0), w 54 

przypadkach określono mały wpływ (ocena 1), 43 zależnościom przypisano średni 

wpływ, a silne oddziaływanie stwierdzono w 85 przypadkach. Analizę macierzy wyko-

nano z pomocą programu MICMAC (freeware) badając najpierw wpływy bezpośrednie, 

a następnie wpływy pośrednie, w których algorytm programu wykorzystuje pętle 

sprzężenia zwrotnego poszukując oddziaływań pośrednich między czynnikami, 

trudnymi do zdefiniowania przez ekspertów. Wyniki analizy wpływów pośrednich 

przedstawiono na rysunku 3. 

 

Rysunek 3. Analiza strukturalna – sieć oddziaływań pośrednich (najsilniejsze 10% oddziaływań): najsilniejsze 

oddziaływanie czynnika T2 na V3 

[opracowanie własne w programie MICMAC] 

Najsilniejsze oddziaływanie wykazuje czynnik T2 – konieczność zmiany systemu 

nauczania z ręcznego na wykorzystujący komputery, który determinuje V3 – rozwój, 

czyli uaktualnianie oferty edukacyjnej uczelni. 

Łączną analizę siły wpływu i stopnia zależności poszczególnych czynników 

przedstawiono na rys. 4. 
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Rysunek 4. Analiza strukturalna – grupowanie czynników na wykresie wpływ-zależność w badaniu wpływów 

pośrednich [opracowanie własne i w programie MICMAC] 

Analiza wykresu zależności od wpływu (rys. 4.) wyłoniła następujące grupy 

czynników (opisano jedynie najistotniejsze): 

 kluczowe: 

o T2 – konieczność zmiany systemu nauczania z ręcznego na wykorzystujący 

komputery, 

o Ekon1 – koszty zakupu sprzętu i oprogramowania, 

o S1 – gotowość wykładowców do zdobywania nowych umiejętności, 

o V1 – chęć rozwoju osobistego wykładowców i udziału w nowych 

przedsięwzięciach, 

 celów: 

o Ekon2 – dostępność dla uczelni dofinansowania do zakupu sprzętu 

i oprogramowania, 

o Ekon3 – możliwość pozyskania sponsorów - późniejszych beneficjentów, 

 rezultatów: 

o V3 – rozwój – uaktualnienie oferty edukacyjnej uczelni, 

o T1 – konieczność nauki obsługi nowego sprzętu i oprogramowania, 

o T3 – poziom rozwoju infrastruktury informatycznej uczelni, 
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 determinant: 

o P2 – strategia wspierania innowacyjności na poziomie kraju, 

o P1 – wsparcie instytucji państwowych dla rozwoju cyfryzacji, 

o regulujących i pomocniczych: L3, P3, S2,  

o zewnętrznych: S3, L2, L1, V2,  

o autonomicznych: Ekol1, Ekol2, Ekol3. 

Na podstawie klasyfikacji czynników STEEPVL oraz analizy strukturalnej, spośród 

czynników kluczowych można wyłonić osie scenariuszy możliwości wprowadzenia 

nauczania BIM na uczelni wyższej i prowadzić dalsze analizy i precyzować zagrożenia 

w celu opracowania metod ich niwelowania. 

7. Działania zrealizowane w ramach projektu 

Nauczyciele akademiccy z Politechniki Poznańskiej, dzięki uczestnictwu w projekcie 

Fit for BIM, mają możliwość wymiany doświadczeń i uczenia się od partnerów 

z krajów, w których BIM jest używany już od dłuższego czasu. W ramach spotkań 

można poznać nie tylko czym jest BIM, ale dzięki temu, że partnerami są nauczyciele 

i wykładowcy z tamtejszych szkół można czerpać wiedzę z ich doświadczeń, 

dotyczących sposobu uczenia i wdrażania nauczania w szkołach średnich i na 

uczelniach wyższych. 

Uczestnictwo w konferencjach krajowych, a także organizacja spotkań dyskusyj-

nych, dają możliwość wymiany doświadczeń z praktykami z branży oraz z wykładow-

cami z innych uczelni w Polsce, w których również wprowadza się tematykę BIM. 

Dodatkowo przedstawiciele firm projektowych i wykonawczych są członkami rady 

doradczej opracowującej metody kształcenia na Wydziale Budownictwa i Inżynierii 

Środowiska Politechniki Poznańskiej. 

7.1. Macierz kompetencji 

W ramach projektu przygotowywana jest macierz kompetencji, która będzie 

zaproponowana jako wzorzec nauczania treści związanych z tematyką BIM na różnych 

etapach kształcenia – od poziomu szkół średnich, aż do studiów magisterskich. 

Kompetencje w zakresie wiedzy, umiejętności oraz umiejętności praktycznych oraz 

umiejętności społecznych podzielone zostały na 10 obszarów: 

 technologia / filozofia BIM – teoria czym jest BIM, jakie daje korzyści, jakie 

stwarza zagrożenia; 

 rysowanie 2D – CAD jako element wspomagający projektowanie, rozwiązywanie 

szczegółów; 

 modelowanie 3D – główne zagadnienie graficzne, związane jednak również ze 

znajomością materiałów budowlanych i systemów realizacji; 

 obliczenia – szeroko rozumiane, m.in.: konstrukcyjne, termiczne, akustyczne, 

dotyczące oświetlenia i pozostałych instalacji; 

 organizacja projektu – zarządzanie pracą zespołów roboczych; 

 kosztorysowanie; 

 harmonogramowanie; 

 zarządzanie danymi – wykonywanie zestawień materiałów, które są wykorzys-

tywane w kolejnych etapach pracy, 
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 komunikacja – zarówno międzyludzka, jak i wymiana informacji i danych między 

uczestnikami procesu budowlanego; 

 powiązania – możliwości wykorzystania innych programów komputerowych, 

które nie funkcjonują w systemie BIM, ale mogą być używane jako ten system 

wspomagające komunikację internetową. 

Macierz będzie przygotowana dla następujących poziomów nauczania: 

 4. poziom edukacji: kreślarz, technik budownictwa (Dania, Belgia, Niemcy, 

Polska), stolarz (Niemcy); 

 5. poziom edukacji: architekt (Dania); 

 6. poziom edukacji: architekt, inżynier budownictwa (Niemcy, Polska). 

Opracowana macierz będzie podstawą do dalszych prac w ramach projektu Fit for BIM. 

7.2. Szkolenia dla studentów 

Na podstawie wstępnego wariantu macierzy przeprowadzono wstępne szkolenia dla 

studentów ucząc ich nowych kompetencji z zakresu tematyki BIM – tworzenia modelu 

3D. Planowane jest kontynuowanie takich szkoleń na kolejnych semestrach, jako 

uzupełnienie tradycyjnego sposobu nauczania, obejmujące swoim zakresem obliczenia 

konstrukcyjne (3D), przygotowywanie harmonogramów (4D) i kosztorysowanie (5D). 

Doświadczenia zdobyte w trakcie prowadzenia szkoleń dla studentów będą pomocne 

w przygotowywaniu szkoleń dla pozostałych osób pracujących już w zawodzie. 

8. BIM w praktyce 

Organizacje zrzeszające firmy i instytucje zainteresowane wdrażaniem technologii 

BIM, jak np. BIM Klaster, działają aktywnie w środowisku budowlanym m.in. 

organizując szkolenia, uczestnicząc w konferencjach, podając aktualne informacje. 

Zrzeszenia te skupiają osoby stosujące BIM na co dzień, posiadające praktyczną 

wiedzę na temat używania tej technologii, a jednocześnie chcące upowszechniać tę 

wiedzę wśród osób pracujących w branży budowlanej. 

Firmy projektowe i wykonawcze, które dostrzegają korzyści stosowania technologii 

BIM zaczynają rozwijać swoje wewnętrzne działy odpowiedzialne za wdrażanie BIM 

oraz prowadzić szkolenia pracowników. 

Producenci materiałów i systemów budowlanych coraz częściej dostrzegają 

zapotrzebowanie na cyfrowe dane o produkcie. Dotychczas dobrą praktyką było 

udostępnianie projektantom szczegółów połączeń w postaci rysunków CAD. Dziś 

coraz częściej dostępne są modele 3D, które uzupełnione są o szczegółowe informacje, 

czyli cyfrowe odpowiedniki oferowanych produktów, które mogą być wykorzys-

tywane przy wykonywaniu projektów w technologii BIM. Umieszczanie w modelu 

BIM elementów z biblioteki producentów przyspiesza proces modelowania, 

a jednocześnie umożliwia zapisanie w modelu większej ilości informacji o elemencie. 

Większa ilość informacji daje większe możliwości analiz i bardziej szczegółowe 

zestawienia przydatne w kolejnych etapach projektowania, czy realizacji. 

Powszechnie stosowana jest również cyfrowa metoda wykonywania inwenta-

ryzacji, szczególnie przydatna przy renowacjach obiektów zabytkowych zawierających 

dużą ilość detali architektonicznych. Skanowanie 3D umożliwia dzisiaj precyzyjne 

cyfrowe odwzorowanie obiektu wraz z nałożeniem tekstur z wykonanych zdjęć. 
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Postępująca miniaturyzacja sprzętów umożliwia wykorzystanie dronów, dzięki którym 

unika się budowy rusztowań i przyspiesza wykonanie pomiarów. 

Rewolucja cyfrowa współpracy człowieka i maszyn dotyczy bardzo wielu dziedzin 

przemysłu. Termin „Przemysł 4.0”, zaproponowany w 2011 r., oznacza dążenia do 

osiągnięcia wiodącej roli w dziedzinie innowacji technologicznej w niemieckiej 

gospodarce [10]. Podobne strategie stosowane są w innych krajach, np. w USA 

określana jest jako „Internet przemysłowy” [11], w Chinach jako „Internet plus” [12], 

a w Wielkiej Brytanii jako „Przyszłość produkcji” [13]. Koncepcja ta jest postrzegana 

jako czwarta rewolucja przemysłowa, która ma ogromny wpływ na produkcję [14]. 

Przemysł 4.0 jest definiowany przez następujące elementy [15, str. 3928]: 

 systemy cyfrowe ze sprzężeniem zwrotnym, w wyniku czego nowy poziom 

integracji charakteryzuje się interakcją i koordynacją procesów obliczeniowych 

z procesami fizycznymi [16]; 

 internet przedmiotów, który odnosi się do przedmiotów codziennego użytku 

(fizycznych) przekształcając się w tak zwane „inteligentne rzeczy” przez 

połączenie internetowe [17]; 

 inteligentna fabryka, zbudowana na bazie idei zdecentralizowanego systemu 

produkcji, w której maszyny i urządzenia usprawniają procesy poprzez automa-

tyzację i samooptymalizację, a ludzie i maszyny komunikują się ze sobą jak 

w sieci społecznościowej [15]; 

 inne technologie, jak np. urządzenia przenośne, aplikacje rozszerzonej rzeczy-

wistości, autonomiczne pojazdy (w tym drony) lub analizy dużych danych [17]. 

Podsumowując, koncepcja Przemysł 4.0 opisuje przyszłość produkcji, w której 

procesy są realizowane przez sieć ludzi i maszyn na podstawie inteligentnych 

obiektów, w celu wykonania wymaganych zadań i osiągnięcia celów w środowisku 

cyfrowym z dużą ilością danych [18]. 

9. Podsumowanie 

Z badań przeprowadzonych przez autora wynika, że z punktu widzenia możliwości 

wprowadzenia nauczania BIM na uczelni wyższej kluczowa jest chęć nauczycieli do 

podnoszenia swoich kompetencji. Zmiana systemu nauczania z tradycyjnego na 

wykorzystujący komputery okazała się czynnikiem najistotniejszym w obydwu 

badaniach. Pociąga ona za sobą konieczność nauki obsługi nowego sprzętu i oprogra-

mowania, poniesienia nakładów finansowych potrzebnych do zakupu sprzętu oraz 

pokrycia kosztów szkoleń dla wykładowców. Uzyskanie dofinansowania do realizacji 

tych zadań powinno być celem działań zarządu uczelni wyższej, a rolą państwa 

wspieranie inicjatyw podnoszących poziom cyfryzacji w kraju. Dążenie do realizacji 

wyżej wymienionych zadań przyniesie rezultat w postaci podniesienia poziomu 

rozwoju infrastruktury informatycznej uczelni, co z kolei przyczyni się do uaktual-

nienia oferty edukacyjnej. 

Opracowanie wytycznych nauczania nowych kompetencji związanych z BIM jest 

zagadnieniem bardzo istotnym i wymaga wielu dyskusji zarówno z nauczającymi, jak 

i z praktykami, znającymi stosowne aspekty danej dziedziny. Wiedza i doświadczenie 

krajów, w których już wdrożono nową technologię jest ogromnym wsparciem, ale 
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zawsze pozostają lokalne uwarunkowania polityczno-gospodarcze, które mogą 

przyspieszać lub opóźniać proces wdrażania. 

Jak każda rewolucja także i ta – cyfrowa – wymaga czasu na dostosowanie się 

podmiotów, co jest szczególnie trudne dla osób od lat stosujących tradycyjne sposoby 

pracy (projektowania i realizacji). Szkolenie młodego pokolenia, dla którego cyfryzacja 

nie stanowi problemu, jest zdecydowanie łatwiejsze. Dodatkowo osoby te są na etapie 

zdobywania wykształcenia i ich motywacja wydaje się być większa. Należy pamiętać 

również o zdecydowanie większej liczbie osób pracujących w zawodach budowlanych 

już od wielu lat, a które to osoby zmiana systemu pracy na BIM zastała w późniejszym 

wieku. W związku z tym czasu, który mogą poświęcić na dodatkowe szkolenia mają 

zdecydowanie mniej. Osobnym aspektem jest kwestia wyposażenia w sprzęt i oprogra-

mowanie niezbędne do stosowania technologii BIM, których niedostatek jest bardzo 

istotnym czynnikiem hamującym wdrażanie przedmiotowych zmian, szczególnie 

w przypadku małych firm. Wszystkie wymienione aspekty należy mieć na uwadze 

planując przyszłe zmiany prawne, dziś jednak należy dołożyć największych starań, aby 

uzupełnić nauczanie zawodu o kompetencje cyfrowe, ponieważ wykształcona kadra 

będzie w przyszłości trwałą podstawą do efektywnego wdrażania nowej, niezbędnej 

technologii jaką jest niewątpliwie jest BIM. 
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Zagadnienie wdrażania technologii BIM w edukacji i w praktyce 

Streszczenie 

BIM (Building Information Modeling) jest nowoczesną technologią wspomagającą proces projektowania, 

budowy i zarządzania obiektami, dającą szansę ograniczenia kosztów i uniknięcia wielu kolizji już na 

etapie planowania. Istotnym aspektem działań w technologii BIM jest współpraca i wymiana informacji 

między uczestnikami procesu budowy. Wykorzystywanie cyfrowych technologii i automatyzacja dotyczy 

nie tylko branży budowlanej, ale postępuje w szeroko rozumianym przemyśle pod hasłem Przemysł 4.0. 

Wraz z rozwojem cyfryzacji, stosowanie tej technologii powinna być coraz bardziej powszechna i stąd 

konieczność edukacji uczestników tego procesu, zarówno osób funkcjonujących w branży, jak i uczniów 

oraz studentów. 

Projekt unijny „Fit for BIM” jest przedsięwzięciem, które ma na celu opracowanie standardów nauczania 

tematyki związanej z BIM na różnych etapach edukacji, które będą rekomendowane dla całej Unii Euro-

pejskiej. Biorą w nim udział partnerzy z Niemiec, Belgii, Danii i Polski. Różny stopień zaawansowania 

w tych krajach daje szansę na wymianę doświadczeń. Artykuł przedstawia wyniki dotychczasowych 

działań wykonanych w ramach projektu. 

Słowa kluczowe: BIM, macierz kompetencji, edukacja 

The issue of implementing BIM technology in education and in practice 

Abstract 

BIM (Building Information Modeling) is a modern technology supporting the process of design, 

construction and management of facilities, giving the opportunity to reduce costs and avoid many 

collisions already at the planning stage. An important aspect of activities in BIM technology is cooperation 

and exchange of information between participants in the construction process. The use of digital 

technologies and automation concerns not only the construction industry, but also works in the wider 

industry under the slogan Industry 4.0. With the development of digitization, the widespread use of this 

technology should be more and more common and hence the need to educate participants in this process, 

both people in the industry, as well as the students. 

The EU project “Fit for BIM” is a project that aims to develop standards for teaching topics related to BIM 

at various stages of education, which will be recommended for the entire European Union. Partners from 

Germany, Belgium, Denmark and Poland take part in it. A different level of advancement in these 

countries gives an opportunity to exchange experiences. The article presents the current legal status and the 

results of previous activities carried out under the project. 

Keywords: BIM, matrix of competences, education 
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Analiza modeli matematycznych w zakładach 

wzbogacania węgla kamiennego 

1. Wprowadzenie 

Zagrożenia środowiska naturalnego ze strony energetyki opartej na spalaniu węgla 

kamiennego i brunatnego są rzeczywiście poważne. W procesach spalania węgla 

powstają produkty, które są podstawowym źródłem skażenia atmosfery stałymi 

i gazowymi, toksycznymi i nietoksycznymi produktami spalania. Prawie wszystkie 

składniki spalin można uznać za zanieczyszczające środowisko przyrodnicze.  

Polska posiada duże zasoby węgla kamiennego i brunatnego, a udział tych kopalin 

w krajowym miksie energetycznym sięga nawet 90%. Niestety, w energetyce 

zużywany jest nadal węgiel o bardzo zróżnicowanej jakości, co zależy głównie od 

posiadanych kotłów i co ważne praktycznie każdy węgiel, nie zależnie od jakości 

można użytkować w energetyce.  

W celu zmniejszenia szkodliwego wpływu spalania węgla na środowisko naturalne 

opracowano program czystego spalania węgla w całym cyklu użytkowania węgla. 

Cykl ten obejmuje cztery etapy [1]: 

 Etap pierwszy – oczyszczanie węgla przed spalaniem wraz z przygotowaniem 

mieszanek węglowych o jakości gwarantującej utrzymanie limitów emisji gazów, 

 Etap drugi – eliminacja szkodliwych domieszek w węglu w trakcie spalania 

 Etap trzeci – wprowadzenie skutecznych metod oczyszczania spalin i bezpiecz-

nego zagospodarowania powstałych produktów odpadowych 

 Etap czwarty – opracowanie i wdrożenie metod zgazowania, upłynniania i pirolizy 

węgla. 

Zatem wzbogacanie węgla jest pierwszym etapem technologii czystego spalania węgla. 

2. Pochodzenie i klasyfikacje odpadów węgla kamiennego 

W pierwszym etapie czystego spalania węgla zalicza się również prowadzenie 

czystej eksploatacji węgla w celu uniknięcia wprowadzenia do urobku skały płonnej. 

Zatem z działalnością górnictwa węgla kamiennego nierozerwalnie związane jest 

generowanie odpadów [2]. Przyjmuje się, iż wydobyciu jednej tony węgla towarzyszy 

powstawanie około 400 kg odpadów [3], a według innych szacunków ilości wytwa-

rzanych odpadów mogą zawierać się w przedziale od 200 do 400 kg [4]. Stosunek 

ilości odpadów do wydobycia węgla w poszczególnych kopalniach jest zróżnicowany, 

co wynika z odmienności budowy geologicznej oraz technicznych uwarunkowań 

eksploatacji i przeróbki węgla. Według danych z lat ubiegłych sektor górnictwo 

i wydobywanie odpowiadają za wytworzenie ok. 50% ilości wszystkich odpadów [5]. 

Odpady górnictwa węgla kamiennego ze względu na źródło pochodzenia możemy 

najogólniej podzielić na górnicze i przeróbcze. Odpady górnicze – wydobywcze 

                                                                
1 Anna.Manowska@polsl.pl, Politechnika Śląska, Wydział Górnictwa i Geologii, Katedra Elektrotechniki 

i Automatyki Przemysłowej. 
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określane mianem dołowych skał płonnych [6] lub odpadów skalnych [7], powstają 

w trakcie prowadzenia robót udostępniających i przygotowawczych. Odpady te 

charakteryzują się zróżnicowanym składem granulometrycznym w przedziale od 0 do 

500 mm, który w dużym stopniu zależy od sposobu urabiania skał i rodzaju 

stosowanych maszyn górniczych [8]. W odpadach górniczych ziarna o wielkości do 

100 mm stanowią 30-40 % masy, natomiast na ziarna o wielkości powyżej 100 mm 

przypada aż 60-70 % masy odpadów [7]. Zróżnicowany jest również skład petro-

graficzny odpadów górniczych, szczególnie pochodzących z robót udostępniających, 

które zwykle zawierają wszystkie rodzaje skał karbońskich [8] 

Urobek węglowy wydobywany na powierzchnię kopalni w oparciu o zastosowaną 

technologię eksploatacji złoża, stanowi mieszaninę ziaren zróżnicowanych wielkoś-

ciowo w przedziale od kilkudziesięciu milimetrów do kilku mikronów. Mieszanina ta 

składa się z ziaren węgla, skały płonnej, przerostów węglowo-kamiennych oraz 

łupków węglowych. W chwili obecnej, wartość użytkowa jaką przedstawia wydobyty 

z dołu kopalni urobek nie napotyka na jakąkolwiek formę zainteresowania ze strony 

potencjalnych nabywców, z uwagi na stosunkowo dużą zawartość skały płonnej 

w stosunku do ziaren użytecznych (węglowych). Nadmierna ilość skały płonnej 

trafiającej do urobku może wynika z przybierania zarówno stropu jak i spągu podczas 

urabiania złoża. Skałę płonną od ziaren użytecznych oddziela się przy zastosowaniu 

tzw. procesów wzbogacania. Procesy te mogą być prowadzone w ośrodku wodnym jak 

i powietrznym, jednakże mając na uwadze bardzo małą dokładność wzbogacania 

aerodynamicznego (wysokie wartości wskaźnika niedoskonałości), w krajowych 

technologicznych procesach wzbogacania grawitacyjnego za główne medium, w jakim 

zachodzi proces rozdziału przyjmuje się ośrodek wodny. Najdrobniejsze ziarna 

w klasie <1mm, nazywane potocznie mułami, powstają w wyniku prowadzenia 

procesów wzbogacania. Muły węglowe charakteryzują się nie najlepszymi parametrami 

jakościowymi tzn. niską wartością opałową oraz wysoką zawartością popiołu. 

Zważywszy na fakt, iż produkty mułowe posiadają pewien potencjał energetyczny, 

zasadnym wydaje się podjęcie wszelakich działań zmierzających do jego całkowitego 

odzysku. Proces poprawy jakości mułów węglowych prowadzić można poprzez 

wykorzystanie wybranych metod wzbogacania grawitacyjnego tj. wzbogacanie na 

stołach koncentracyjnych, wzbogacalnikach spiralnych zwojowych czy też wzbo-

gacanie flotacyjne. Mając na uwadze uwarunkowania ekonomiczne przebiegu procesu 

wzbogacania, zasadnym wydaje się opracowanie modeli matematycznych operacji 

przeróbczych, aby na tych modelach prowadzić symulacje pozwalające określić jak 

najlepsze parametry technologiczne procesów. 

3. Modele matematyczne operacji przeróbczych 

3.1. Modele procesu przesiewania 

Modele procesu przesiewania oparto na koncepcji obliczenia prawdopodobieństwa 

nieprzejścia ziarna przez otwór w sicie oraz możliwości przedostania się ziaren 

o średnicy mniejszej od średnicy oczka sita zarówno do produktu dolnego i górnego 

przesiewacza. Generalnie proces ten polega właśnie na rozdzieleniu mieszaniny ziaren 

przesiewanego materiału. Ze względu na różne kształty geometryczne ziaren 

przyjmuje się jeden wymiar umownie nazywany średnicą ziarna d. Za wartość tą 
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przyjmuje się szerokość ziarna w lub średnią arytmetyczną opcjonalnie geometryczną 

trzech wymiarów: szerokości w, wysokości h i długości l. 

Model procesu przesiewania został zaproponowany przez F. Goodmana i J. McCreery 

i wyraża się wzorem [8-10]: 

 

         
          

 
         

 

            

    (1) 

gdzie: 

C(d) – parametr zależny od wielkości otworu sita oraz rodzaju przesiewacza, 

d – wymiar ziarna [mm] 

   – wielkość otworu sita [mm] 

 

Wartość współczynnika C(d) jest wyznaczana empirycznie dla każdego rodzaju 

przesiewacza i przyjmuje różne wartości dla różnego rozmiaru oczka sita, przykładową 

tabelę można znaleźć w pracy [8, 9, 11]. 

3.2. Model procesu rozdrabniania 

Proces rozdrabniania ma na celu przygotowanie nadawy, pod względem wielkości 

ziaren do kolejnego procesu wzbogacania, który ma na celu przygotowanie 

sortymentów zgodnie z wymogami odbiorców. Proces ten odbywa się w maszynach 

kruszących, zgniatających, ścierających oraz uderzających wprowadzony produkt [8]. 

Dostępnych jest wiele prac poruszających problematykę modelowania procesu 

rozdrabniania [9-13]. Prace te opierają się głównie na fizykochemicznych właściwoś-

ciach jak i statyce całego procesu.  

3.2.1. Statystyczny model rozdrabniania 

Modele statystyczne opisują zjawisko kruszenia poprzez określenie funkcji gęstości 

rozkładu prawdopodobieństwa wystąpienia powierzchni kruszenia w dowolnym 

punkcie rozpatrywanego odcinka przekroju ziarna. W pracy [13] założył że rozkład 

uaktywnionych spękań pierwotnych w ziarnie jest rozkładem Poissona. Na podstawie 

dystrybuanty rozkładu Poissona, dla ziaren rozpatrywanych w trzech wymiarach i przy 

założeniu, że różniczka po wszystkich wymiarach w określonym zakresie jest 

różniczką zupełną w rozpatrywanym obszarze, określono dystrybuantę rozkładu 

wielkości ziarna [8,9]: 

        
   

 

 
  

 

 
 
 
  

 

 
 
 
  

    (2) 

Gdzie: 

x – wymiar ziarna uzyskany z przesiewania [mm] 

k, i, j – stałe [mm] 

 

W szczególnym przypadku, gdy x jest bardzo małe dystrybuantę można uprościć do 

wzoru [8,9]: 
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      (3) 

Zaś w przypadku gdy x dąży do zera dystrybuanta przyjmuje postać [8,9]: 

     
 

 
      (4) 

3.2.2. Macierzowy proces rozdrabniania 

Do zamodelowania procesu kruszenia przyjęto jeden macierzowy model dla 

procesu rozdrabniania swobodnego we wszystkich rodzajach maszyn kruszących 

zarówno małych jak i kruszarkach. Model ten nie uwzględnia właściwości materiału, 

charakterystyki maszyn jak i ich obciążenia. Model stanowi macierz kruszenia 

określająca udział poszczególnych klas ziarnowych nadawy w materiale pokruszonym. 

W modelu tym założono identyczność zakresów klas ziarnowych nadawy jak 

i produktu. Każda z rozrabianych klas ziarnowych ulega rozdrobnieniu na klasy 

o mniejszej granulacji z pewnym prawdopodobieństwem. Koncepcję modelu 

przedstawiono w tabeli nr 1 i 2. 

Tabela 1.Podział nadawy oraz produktu na klasy ziarnowe 

Klasa ziarnowa Udział klasy w nadawie 

[%] 

Udział klasy w produkcie 

[%] 

1 (największa [mm]) S1 P1 

2 S2 P2 

   

N (najmniejsza [mm]) Sn Pn  

Źródło: [8] 

Tabela 2.Struktura macierzy kruszenia w ujęciu tabelarycznym 

Klasa 

ziarnowa 

Udział 

klasy 

w nadawie 

[%] 

Klasa 1 Klasa 2 Klasa n-1 Klasa n 

1 S1 P1,1 0 0 0 

2 S2 P2,1 P2,2 0 0 

    0 0 

N-1 Sn-1 Pn-1,1  Pn-1,2  Pn,n-1  0 

N Sn Pn,1 Pn,2 Pn,n Pn,n 

 Źródło: [8] 

W tabeli nr 2 w kolumnie „Klasa 1” przedstawiono prawdopodobieństwo rozdrab-

niania największej klasy ziarnowej na klasy ziarnowe o mniejszej granulacji. 

Analogicznie przedstawiono w kolejnych kolumnach rozdział kolejnych klas 

ziarnowych. Z powyższych tabel można wyznaczyć zbiór równań, a następnie macierz 

trójkątną współczynników rozdrabniania poszczególnych klas materiału kruszonego.  
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3.3. Model procesu wzbogacania grawitacyjnego 

 Proces wzbogacania węgla kamiennego ma na celu wyodrębnienie materiału 

o określonej zawartości substancji organicznej z nadawy. Wynikiem tego procesu jest 

otrzymanie następujących produktów: koncentratu, półproduktu oraz odpadów. 

Metody wzbogacania oparto na właściwościach fizycznych surowego węgla 

wykorzystując różnicę w ciężarze właściwym ziaren użytecznych i odpadów [8]. 

Zjawisko rozdziału w procesie wzbogacania grawitacyjnego jest wywołane w ośrodku 

wodnym jak i powietrznym. Do najczęściej stosowanych wzbogacalników gra wita-

cyjnych należą wzbogacalniki z cieczą ciężką oraz osadzarki. We wzbogacalnikach 

z cieczą ciężką wzbogacany jest materiał o dużym uziarnieniu, najczęściej w zakresie 

od 200 do 20 mm. Nadawa kierowana jest do wzbogacalnika, którego komora jest 

wypełniona cieczą o gęstości równiej gęstości rozdziału. Następnie nadawa jest 

rozdzielana na koncentrat – produkt pływający oraz na odpad – produkt tonący. 

W osadzarce nadawa kierowana do wzbogacalnika jest poddawana pulsującemu 

działaniu wody. Rzeczywista gęstość rozdziału procesu wzbogacania zależna jest od 

charakteru pulsacji układu powietrze – woda – węgiel, jak również odbioru odpadów. 

Uziarnienie węgla surowego zawiera się w przedziale od 30 do 0,5 mm. 

Sposób i efektywność rozdziału ziaren we wzbogacalniku jest określona przez 

krzywą rozdziału wyznaczoną przez uporządkowany zbiór wartości liczb rozdziału. 

Liczba rozdziału to stosunek udziału poszczególnych frakcji elementarnych 

w produktach wzbogacania do udziału tej samej frakcji w nadawie. Przykładową 

krzywą rozdziału pokazano na rysunku nr 1. 

 
Rys. 1 Krzywa rozdziału wzbogacalnika grawitacyjnego, źródło [9] 

Na rysunku nr 1 oś rzędnych określa względny udział elementarnej frakcji 

gęstościowej nadawy w koncentracie, zaś oś odciętych przedstawia rozpatrywany 

przedział frakcji nadawy. Gęstość frakcji, dla której wartość rzędnej jest równa 50% 

nazywana jest gęstością rozdziału wzbogacalnika. Przyjmuje się, że w wyniku 
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rozdziału we wzbogacalniku taka sama ilość frakcji o gęstości równiej gęstości roz-

działu znajdzie się w koncentracie jak i w odpadach.  

4. Symulacja procesów przeróbczych 

W celu określenia dokładności przeprowadzonych badań symulacyjnych porów-

nano wyniki otrzymanych obliczeń z wynikami badań przemysłowych. Badanie 

symulacyjne przeprowadzono dla wzbogacania grawitacyjnego w ośrodku wodnym. 

W tabeli nr 3 zawarto wyniki badań przemysłowych, które uznano za wzorcowe 

i wyniki obliczeń symulacyjnych. 

Tabela 3.Wyniki wzbogacania dla ρ=350 g/dcm3 

Nadawa Badania przemysłowe Obliczenia symulacyjne 

Frakcja 

gęstościow

a 

Wychód 

[%] 

Zawartość 

popiołu 

[%] 

Wychód 

[%] 

Zawartość 

popiołu 

[%] 

Wychód 

[%] 

Zawartość 

popiołu [%] 

<1,4 75,81 6,02 74,57 0,06 76,32 0,057 

1,41,5 5,92 14,82 5,79 0,06 5,94 0,058 

1,5 1,6 2,53 22,49 3,73 0,49 3,57 0,43 

1,6 1,7 1,15 32,32 0,97 0,99 1,07 0,98 

1,7 1,8 0,83 41,24 0,20 0,59 0,21 0,61 

1,8 1,9 0,47 42,55 0,06 0,45 0,06 0,39 

>1,9 13,29 83,67 0,19 11,85 0,18 10,91 

Razem 100 18,05 85,51 14,49 87,35 13,43 

 Źródło: opracowanie własne 

Z porównania otrzymanych wyników można zauważyć, że wyniki teoretyczne 

przeciętnie różnią się od rzeczywistych o około 5% dla wychodu i około 7% dla 

zawartości popiołu. Otrzymane rozbieżności w wynikach można wyjaśnić modelowym 

opisem każdego etapu procesu wzbogacania ale należy również zaznaczyć, że błędy 

także powstają w wyniku niedokładności pomiarów badań przemysłowych, 

np. niedokładne oznaczenie zawartości popiołu w produktach. 

5. Statystyczna analiza uzyskanych produktów w procesie wzbogacania 

W wyniku przeprowadzonych badań symulacyjnych na wyżej opracowanych 

modelach matematycznych można również wykorzystać metody statystyczne do 

określenia jakości przeprowadzonego procesu wzbogacania, gdyż różnice konstruk-

cyjne przeprowadzonego procesu wzbogacania wpływają na ilość i jakość otrzyma-

nych produktów rozdziału.  

5.1. Miary odległości 

W przypadku porównania otrzymanych produktów z wzorcami wykorzystywane są 

miary rozbieżności lub też odległości pomiędzy obiektami.  

Odległość euklidesowa jest to najczęściej wybierany typ odległości ponieważ jest to 

odległość geometryczna w przestrzeni wielowymiarowej. Oblicza się ją następująco [12]: 
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    (5) 

gdzie: 
      - odległość 
 
Zauważmy, że odległości euklidesowe są wyliczane w oparciu o surowe dane, a nie 

na podstawie danych standaryzowanych. Jednakże na odległości duży wpływ mają 
różnice jednostek między wymiarami, na podstawie których są wyliczane odległości. 
Może to spowodować otrzymanie zupełnie innych wyników analizy. W ogólnym 
przypadku, dobrze jest stosować standaryzację tak by mieć dane o porównywalnej 
skali. Kolejną miarą jest kwadrat odległości euklidesowej. Odległość euklidesową 
podnosi się do kwadratu, aby przypisać większą wagę obiektom, które są bardziej 
oddalone. Oblicza się ją według następującego wzoru [14]: 

               
  

      (6) 

Odległość miejska zwana również odległością Manhattan lub City block jest po 
prostu sumą różnic mierzonych wzdłuż wymiarów. W większości przypadków ta 
miara odległości daje podobne wyniki, jak zwykła odległość euklidesowa. Zauważmy 
jednakże, że w przypadku tej miary, wpływ elementów odstających jest stłumiony 
ponieważ nie podnosi się ich do kwadratu. Odległość miejską oblicza się następująco [15]: 

               
 
      (7) 

Odległość Czebyszewa jest miarą odległości, która jest stosowna w tych 
przypadkach, w których chcemy zdefiniować obiekty odstające, które różnią się 
w jednym dowolnym wymiarze. Odległość Czebyszewa oblicza się następująco [13]:  

                     (8) 

Odległość Mehanalobisa jest to odległość między dwoma punktami 
w wielowymiarowej przestrzeni różnicująca wkład poszczególnych składowych – 
współrzędnych punktów oraz wykorzystująca korelacje między nimi. Znajduje ona 
zastosowanie przy wyznaczaniu podobieństwa między nieznanym wektorem losowym 
a wektorem ze znanego zbioru – wzorcem [15]: 

                         (9) 

gdzie: 
    – odległość Mehalanobisa dla i-tej obserwacji, 
   – wektor zawierający i-te obserwacje, 
   – wektor średnich zmiennych objaśniających x1, x2, …, xn 

  – macierz kowariancji dla zmiennych objaśniających x1, x2, …, xn 

5.2. Badanie wpływu parametrów technologicznych na poprawę jakości 
produktów  

W badaniach empirycznych dotyczących jakości węgla bardzo często występuje 
sytuacja, kiedy należy porównać wartość cech ilościowych pomiędzy więcej niż 
dwoma populacjami. Do opracowania wyników takich badań często stosuje się analizę 
wariancji, określanej w literaturze „ANOVA”. Analiza wariancji ANOVA jest jedną 
z najbardziej popularnych i najczęściej stosowanych analiz statystycznych [13]. 
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Dokładniej – analizą wariancji określa się grupę analiz, służących do badania wpływu 
czynników (zmiennych niezależnych, w rozważanym przypadku zagęszczenie, kąt, 
prędkość) na zmienną zależną – zawartość popiołu. 

Analiza wariancji to stosunek wariancji, którą oblicza się pomiędzy badanymi 
grupami a średnią wariancją, która jest zaobserwowana wewnątrz grup. Analiza ta jest 
metodą statystyczną pozwalającą na podział zaobserwowanej zmienności (wariancji) 
wyników na oddzielne części [15]. Jednym z podstawowych zagadnień w analizie 
wariancji jest oszacowanie tzw. średnich kwadratów (MS). Stosunek średnich 
kwadratów obliczanych dla poszczególnych czynników w odniesieniu do średniego 
kwadratu błędu pozwala na oszacowanie wpływ każdego z czynników oddzielnie na 
poziom zmiennej zależnej. 

W porównaniu do innych, prostszych metod analizy danych, np.: testy t-Studenta, 
testy nieparametryczne, analiza wariancji ANOVA pozwala na porównywanie nie 
tylko zmiennych mających więcej niż 2 poziomy (grupy), ale pozwala również 
analizować równoczesny wpływ kilku czynników naraz (MANOVA) oraz efekty 
interakcyjne pomiędzy tymi czynnikami. To właśnie równoczesna zmiana wpływu 
zagęszczenia, kąta nachylenia i prędkości pozwala na poprawę jakości analizowanego 
materiału badawczego. 

Wyboru testu statystycznego do oszacowania istotności obliczanych parametrów 
technologicznych można dokonać zgodnie z algorytmem pokazanym na rysunku nr 2. 

 
 
 
 

 

Rys. 2 Algorytm wyboru testu statystycznego do oszacowania istotności parametrów [16] 

Zgodnie z algorytmem pokazanym na rysunku nr 2 badanie należy przeprowadzić 
wykorzystując testy statystyczne. Zakłada się hipotezę zerową, że zmiana parametrów 
procesu technologicznego nie wpływa na poprawę jakości produktów węglowych. Do 
weryfikacji hipotezy założono tezę, że produkty mają taką samą wartość oczekiwaną, 
wobec hipotezy alternatywnej będącej zaprzeczeniem hipotezy zerowej. Jeżeli uda się 
odrzucić tak sformułowaną hipotezę zerową będzie to dowód na poprawę jakości 

Grup porównawczych jest więcej niż 2 

Skala pomiarowa zmiennej zależniej jest 
ilościowa 

Rozkład zmiennej zależnej jest normalny 

Wariancje nie są jednorodne 

Test Kruskala – Wallisa 

Testy post – hoc 
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produktów. Jeżeli nie byłoby podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej oznaczałoby to, 
że całe przeprowadzone badanie przemysłowe nie miałoby sensu. Wyniki wykorzys-
tania zaprezentowanych metod statystycznych do statystycznej analizy uzyskanych 
produktów w procesie wzbogacania jest szczegółowo opisane w pracy [17] natomiast 
badanie wpływu parametrów technologicznych wpływających na poprawę jakości 
produktów można przeczytać w pracy [18]. W artykułach tych pokazano również 
sposób wykorzystania narzędzi. 

6. Wnioski/Podsumowanie 

W artykule omówiono modele matematyczne opisujące proces wzbogacania węgla 
kamiennego. Zaprezentowano modele opisujące etap rozdrabniania, przesiewania 
i grawitacyjnego wzbogacania. Procesy wzbogacania, które to mają decydujący wpływ 
na realne możliwości zbytu węgla zostały zaimplementowane w środowisku Visual 
Basic, w celu przeprowadzenia badania symulacyjnego. Wyniki badania teoretycznego 
porównano z badaniami przemysłowymi – w ten sposób przeprowadzono estymację 
parametrów zbudowanego modelu. Zmienność uzyskanych wyników jest w granicach 
5% błędu względnego dla wychodu i 7% dla popiołu. Zatem opracowane modele 
powinny znaleźć zastosowanie w symulacji układu technologicznego zakładu przerób-
czego zarówno do oceny bieżącej wartości produkcji, jak również do oszacowania 
zakłóceń procesu. Analiza krajowego rynku energetycznego wskazuje, że węgiel 
kamienny będzie nadal pełnił funkcje podstawowego surowca zapewniającego bezpie-
czeństwo energetyczne. Zatem należy poszukiwać metod lepszego wykorzystania 
węgla surowego poprzez dokładniejsze jego wzbogacanie. Zatem również w procesie 
podejmowania decyzji, przy poszukiwaniu nowych sposobów zwiększenia wartości 
produkcji, można stosować zbudowane modele. Dobrane, optymalne parametry 
procesu technologicznego pozwolą na ekonomicznie pozyskiwanie koncentratów 
z węgla. 

 
Praca została opracowana w ramach projektu badań statutowych 
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Analiza modeli matematycznych w zakładach wzbogacania węgla kamiennego 

Streszczenie: 
Zakłady wzbogacania węgla są elementami pośredniczącymi pomiędzy etapem wydobycia a jego 
dystrybucją. Wydobyty surowiec ma charakter mieszaniny ziaren o różnej wielkości. Surowiec ten składa 
się zarówno z substancji organicznej jak i mineralnej i opisywany jest za pomocą szeregu parametrów 
jakościowych. W przypadku węgli energetycznych takimi parametrami są zawartość popiołu, siarki, wilgoci 
oraz wartość opałowa. W procesie wzbogacania węgiel surowy jest rozdzielany na frakcje gęstościowe i po 
osiągnięciu odpowiedniego stopnia wzbogacania następuje etap tworzenia sortymentów handlowych. 
Uwzględniając uwarunkowania dotyczące ochrony środowiska coraz większe znaczenie na realne 
możliwości zbytu węgla ma proces jego wzbogacania. W artykule skupiono się na analizie modeli 
matematycznych opisujących procesy przesiewania, rozdrabniania i wzbogacania kopalin. Zaprezen-
towano również wyniki badania symulacyjnego dotyczącego etapu wzbogacania, a teoretyczne wyniki 
odniesiono do danych rzeczywistych, które potraktowano jako wzorcowe. Tak opracowany model 
charakteryzował się względnym błędem ex post na poziomie 5% dla wychodu i 7% dla popiołu.  
Słowa kluczowe: modelowanie matematyczne, wzbogacanie węgla kamiennego 

Analysis of mathematical models in hard coal enrichment plants 

Abstract  
Coal enrichment plants are intermediaries between the extraction stage and its distribution. The extracted 
raw material is a mixture of grains of various sizes. This raw material consists of both organic and mineral 
matter and is described by a number of quality parameters. In the case of thermal coal, such parameters are 
ash, sulfur, moisture content and heating value. In the enrichment process, the raw coal is separated into 
density fractions and after achieving the appropriate degree of enrichment, the commercial grading stage 
follows. Considering the conditions related to environmental protection, the process of its enrichment is 
becoming increasingly important for real possibilities of coal disposal. The article focuses on the analysis 
of mathematical models describing the processes of sifting, crushing and enriching minerals. The results of 
the simulation test for the enrichment step were also presented, and the theoretical results were referred to 
real data, which were treated as standard. The model thus developed was characterized by a relative ex post 
error of 5% for yield and 7% for ash. 
Keywords: mathematical modeling, coal enrichment 
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Sekwestracja CO2 przez ekosystemy lądowe  

jako sposób na złagodzenie zamian klimatu 

1. Wstęp 

Zmiany klimatu obserwowane w ostatnich latach, będące konsekwencją wzrostu 

temperatury na Ziemi, stanowią jedno z największych wyzwań, przed którym stoi 

nasza cywilizacja [1-3].  

Według raportów IPCC – Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu [4-5] główną 

przyczyną globalnego ocieplenia jest działalność człowieka. Wzrost emisji do 

atmosfery gazów cieplarnianych tj. ditlenek węgla, metan, freony, ozon i tlenki azotu 

spowodował nasilenie się tzw. efektu cieplarnianego. Efekt ten jest zjawiskiem spowo-

dowanym zdolnością atmosfery okołoziemskiej do przepuszczania promieniowania 

słonecznego i zatrzymywania promieniowania Ziemi [6].  

Efekt cieplarniany jest zjawiskiem korzystnym dla kształtowania warunków życia 

na Ziemi. Gdyby nie występował temperatura na Ziemi wynosiłaby -18°C [6], a nie jak 

obecnie – średnio +15°C [6-7]. Bez niego życie na Ziemi nie mogłoby istnieć.  

Warstwa atmosfery tworzy strukturę podobną do dachu szklarni (stąd nazwa efekt 

szklarniowy), która przepuszcza światło widzialne, a pochłania wychodzącą energię 

w postaci promieniowania podczerwonego, zatrzymując w ten sposób ciepło w swoim 

wnętrzu. Gazy cieplarniane akumulowane w warstwie atmosfery okołoziemskiej 

wzmacniają naturalny efekt cieplarniany, wskutek czego wzrasta temperatura Ziemi [6-8].  

Naturalnymi źródłami emisji CO2 są: erupcje wulkanów (0,03%), procesy 

zachodzące w glebie (rozpad cząstek roślinnych i zwierzęcych – 28,56%), oddychanie 

roślin i zwierząt (28,56%), czy emisje z oceanów (42,84%) (Rys.1.). Emisje ze źródeł 

naturalnych znacznie przewyższają te ze źródeł antropogenicznych. Węgiel krąży 

w tzw. „cyklu węglowym” – między biosferą, glebą, skałami, wodami, atmosferą 

Ziemi i osadami (w tym paliwami kopalnymi). 

Oceany emitują około 90 miliardów ton węgla w ciągu roku (t C/rok), emisja 

z gleby w wyniku rozkładu materii organicznej i oddychania organizmów glebowych 

to 60 miliardów ton C/rok, z roślin – w wyniku oddychania - 60 miliardów t C/rok. 

Jednak emisje ze źródeł naturalnych równoważą się – 90 miliardom t C/rok emisji 

z oceanów odpowiada pochłanianie przez oceany 92 miliardów t C/rok, 120 miliardom 

t C/rok emisji z roślin i gleby odpowiada pochłanianie w procesie fotosyntezy  

i magazynowania przez glebę 121,3 miliarda t C/rok. Natomiast emisja antropo-

geniczna to 7,6 miliarda ton węgla na rok, która stanowi stałą nadwyżkę gromadzącą 

się w atmosferze [1, 5-6]. 

 

                                                                
1 k.wojcik-oliveira@pollub.pl, Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska, Wydział Inżynierii Środowiska, 

Politechnika Lubelska, www.wis.pollub.pl.  
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Rys.1. Źródła ditlenku węgla pochodzenia naturalnego [9] 

Antropogenicznymi źródłami emisji gazów cieplarnianych są: spalanie paliw 

kopalnych w elektrowniach, produkcja cementu, procesy związane z produkcją 

towarów przemysłowych, zmiany użytkowania powierzchni Ziemi, wylesianie, 

rolnictwo, transport samochodowy i lotniczy [1, 9].  

87 % z puli ditlenku węgla wytwarzanego przez ludzi pochodzi ze spalania paliw 

kopalnych, takich jak węgiel, gaz ziemny i ropa naftowa. Pozostała część jest 

wynikiem wylesiana i innych zmian użytkowania gruntów (9%), a także niektórych 

procesów przemysłowych, takich jak np. produkcja cementu (4%) (Rys.2.). 

 
Rys. 2. Źródła dwutlenku węgla pochodzenia antropogenicznego [9]  

Celem pracy jest omówienie sposobów ograniczenia emisji CO2 poprzez jego 

sekwestracje przez lasy i rolnictwo. Szczególną uwagę zwrócono na naturalne metody 

wiązania CO2 przez rośliny międzyplonowe. 
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2. Sposoby ograniczenia emisji CO2 

Aby ograniczyć zmiany klimatyczne wprowadza się działania mające na celu 

zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery poprzez oszczędzanie energii, 

zwiększenie efektywności energetycznej, wykorzystanie niskoemisyjnych technologii 

takich jak energie odnawialne (wiatru, energii słonecznej i geotermalnej), energia 

jądrowa.  

Kolejnym sposobem ograniczania emisji CO2 do atmosfery jest jego sekwestracja. 

Możemy wyróżnić sekwestrację geologiczną (sekwestracja bezpośrednia) polegającą 

na oddzielaniu i wychwytywaniu CO2 u źródła przed jego emisją do atmosfery, 

a następnie jego składowaniu [10-11]. Składowanie może odbywać się w geolo-

gicznych formacjach wodonośnych, w wyeksploatowanych złożach ropy naftowej 

i gazu, a także w nieeksploatowanych pokładach węgla [6]. Podziemne składowanie 

CO2 wiąże się często ze sprzeciwem ze strony społeczeństwa, które obawia się 

degradacji i podniesienia gruntów, a nawet eksplozji czy trzęsień ziemi spowodo-

wanych rozszczelnieniem składowiska.  

Innym sposobem sekwestracji bezpośredniej CO2 jest deponowanie w oceanach. 

Jednym ze sposobów jest wtłaczanie gazu na małe głębokości do 1000 m, aby uległ on 

rozpuszczeniu lub na głębokość poniżej 3000m w taki sposób, żeby utworzyć tzw. 

jezioro ditlenku węgla. Metody te jednak powodują obniżenie pH i tym samym 

zakwaszenie wody, co stwarza zagrożenie dla ekosystemów wodnych. 

Wyróżniamy także sekwestrację pośrednią polegająca na usuwaniu CO2 

z atmosfery poprzez wychwytywanie przez rośliny lub przez wiązanie węgla w glebie 

np. przez zalesianie, rolnictwo [11, 12]. 

Tym metodom sekwestracji w ostatnich latach poświęconych jest wiele badań, 

natomiast zbyt mało uwagi poświęca się naturalnym mechanizmom pochłaniania CO2, 

jak na przykład intensyfikacja zalesień czy sekwestracja przez ekosystemy lądowe, 

głównie rolnictwo [1, 13-17]. Według Cao i Cel (2015) intensyfikacja absorpcji CO2 

przez ekosystemy lądowe o 3% mogłaby zahamować wzrost stężenia CO2 

w atmosferze [3].  

3. Lasy jako sposób sekwestracji CO2 

Według raportów Międzyrządowego Zespołu do spraw Zmian Klimatu główną 

przyczyną wzrostu stężenia ditlenku węgla w atmosferze obok procesów spalania 

paliw kopalnych jest wylesianie [4, 5]. Roczna powierzchnia wylesień na świecie 

w latach 2001-2010 wynosiła ok. 13 mln ha, a ubytek netto powierzchni lasów to 

około 5,2 mln ha [15-18].  

Lasy odgrywają istotną rolę w łagodzeniu efektu cieplarnianego, ponieważ 

w procesie fotosyntezy przechwytują z atmosfery ditlenek węgla. Przyjmuje się, że 

drewno (biomasa) zawiera średnio 48% tego pierwiastka. 

Lasy zajmują około 20% obszaru Polski. Planuje się, że do 2020 roku ich 

powierzchnia powiększy się o dodatkowe 2%. Jeśli przyjmiemy całkowitą emisje 

przemysłową CO2 na poziomie 208,5 Mg/rok to kompensacja 40% tej emisji 

wymagałaby zwiększenia powierzchni lasów o dalsze 4% [19]. Jak wykazał Bialik 

i wsp.(2014) najlepszą metodą absorpcji CO2 w obecnej sytuacji rynkowej w Polsce 

może być zwiększanie areałów upraw leśnych, szczególnie lasów mieszanych ze 
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zróżnicowaną strukturą biologiczną odporną na szkodniki [19]. Możliwe do 

osiągniecia jest powiększenie obszaru zalesionego względem nieużytków o 33-34%. 

Polityka zamiennego zalesiania w skali globalnej nie tylko pozwoli zmniejszyć emisję, 

ale może również w rezultacie zmniejszać stężenia CO2 w atmosferze. 

Polska dysponuje znacznym potencjałem w zakresie zwiększenia lesistości. Udział 

gleb klasy VI i V stanowi około 34% całkowitej powierzchni gruntów [15]. Jak 

wykazały badania przeprowadzone przez Sawickiego 1 hektar lasu sosnowego może 

pochłaniać rocznie do 30 Mg CO2 [20]. Gaj (2012) proponuje dwie alternatywne 

metody szacowania pochłaniania brutto CO2 przez lasy [15]. Jedna opiera się na ilości 

CO2 wiązanego przez drzewa różnych gatunków w całym okresie życia, obliczonej na 

podstawie wskaźników wyznaczonych z pomocą równań allometrycznych, a druga 

opiera się na zależności przyrostu biomasy od wieku drzew. Na podstawie obliczeń 

przeprowadzonych w oparciu o powyższy model można szacować, że lasy w Polsce 

pochłaniają rocznie ok. 80 mln ton CO2.  

W Polsce istnieje 2,3 mln ha gruntów marginalnych [21]. Ich zalesienie 

pozwoliłoby na zwiększenie sekwestracji CO2 o 20,6 mln t CO2 rocznie [22-23].  

Lasy pełnią bardzo ważną rolę w regulacji zawartości ditlenku węgla w atmosferze 

ziemskiej, stąd ich ogromna rola w ochronie klimatu. Należałoby całkowicie 

zaprzestać wycinania lasów równikowych oraz ograniczyć wycinanie i wypalanie 

pozostałych lasów, a także sadzić nowe drzewa w miejsce wyciętych. Bardzo ważny 

jest także sposób prowadzenia gospodarki leśnej tj. pozyskiwanie drewna, ochrony 

przed szkodnikami i pożarami. Ma to bowiem duży wpływ na uwalnianie 

i pochłanianie CO2.  

4. Wpływ rolnictwa na ograniczanie emisji CO2 

Rolnictwo, zmiany sposobu użytkowania gruntów i zmniejszenie powierzchni 

pokrywy roślinnej mają duży wpływ na emisję gazów cieplarnianych. Działalność 

rolnicza jest - po sektorze energetycznym, drugim największym antropogennym 

źródłem emisji gazów cieplarnianych [24]. W skali globalnej udział rolnictwa w emisji 

gazów cieplarnianych wynosi 13,5%, w Europie 9,2%, a w Polsce 9 % [25].  

Gazami cieplarnianymi pochodzącymi z rolnictwa są głównie metan i podtlenek 

azotu [26]. Emisje metanu pochodzą głównie z procesów fermentacji jelitowej u bydła 

oraz gospodarki obornikiem, natomiast emisje podtlenku azotu powstają głównie 

w wyniku nawożenia mineralnego gleb oraz produkcji i wykorzystywania obornika.  

Rolnictwo nie tylko emituje gazy cieplarniane, ale jest również gałęzią gospodarki, 

w której zachodzi wiązanie (sekwestracja) ditlenku węgla w glebie [24]. Węgiel jest 

asymilowany przez rośliny w procesie fotosyntezy w postaci CO2 i przekształcany 

w cukry podlegające dalszym przemianom biochemicznym. Im większa efektywność 

fotosyntezy, tym większa jest produkcyjność roślin i wyższe są ich plony. Część tych 

plonów (około 45%) trafia do gleby pod postacią obumarłych korzeni lub 

niezbieranych z pola resztek pożniwnych, a około 20% podlega włączeniu w procesy 

humifikacji i jest trwale wiązana w glebie. Pozostała część materii organicznej ulega 

mineralizacji przez drobnoustroje. Powstający w tym procesie ditlenek węgla jest 

emitowany do atmosfery.  
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Aby w pełni określić wpływ rolnictwa na zmiany klimatu należy uwzględnić 

wielkość emisji gazów cieplarnianych, w tym CO2 i określić bilans materii organicznej 

(węgla) w glebie.  

Niekorzystne skutki dla klimatu powoduje pozostawienie gruntów rolnych bez 

pokrywy roślinnej. Dlatego szczególnie ważne są uprawy ozime i tzw. poplony 

w rolnictwie. Dużą rolę w ograniczaniu skutków globalnego ocieplenia pełnią 

zalesianie gruntów nieprzydatnych dla rolnictwa oraz wykorzystanie ugorów do 

produkcji zielonego nawozu.  

Istnieją także możliwości zwiększenia sekwestracji przez wykorzystanie ugorów 

(około 475 tys. ha w Polsce) do uprawy zielonego nawozu o co najmniej 27 mln t 

CO2/rok, co odpowiada aż 8,5% rocznej emisji CO2 ze spalania paliw kopalnych 

i produkcji cementu [22]. 

4.1. Uprawa międzyplonów 

Międzyplony są to rośliny uprawiane w siewie czystym lub w mieszankach, 

w zmianowaniu pomiędzy dwoma plonami głównymi [24, 27].  

Do uprawy na zielony nawóz najlepiej nadają się rośliny motylkowe, uprawiane 

w plonie głównym lub międzyplonie. Wzbogacają one glebę w substancje organiczną 

i azot, a także inne składniki pokarmowe, przez co ograniczają potrzebę stosowania 

nawozów mineralnych. Poprawiają także strukturę gleby, zwiększają jej aktywność 

mikrobiologiczną, zmniejszają też erozję i wypłukiwanie składników pokarmowych 

w głąb gleby. Ich zaletą jest także łatwa dostępność w porównaniu z obornikiem, 

łatwość stosowania, szybki wzrost i wytwarzanie znacznej ilości zielonej masy. 

Najczęściej spotykanymi w Polsce roślinami uprawianymi jako nawóz zielony są: 

facelia, gorczyca, owies oraz rzepik, a z rodziny motylkowatych: łubin żółty, peluszka, 

seradela i wyka. Na międzyplon ozimy nadają się jedynie gatunki zimotrwałe, 

natomiast na letni najlepsze są szybkorosnące rośliny jare. Rośliny międzyplonowe 

i wnoszona do gleby ich biomasa kształtują właściwości fizyczne gleby: temperaturę, 

wilgotność, porowatość, gęstość oraz działają przeciwerozyjnie [28]. Międzyplony po 

zaoraniu dostarczają glebie od 15 do 30 ton/ha świeżej masy. Taka ilość może zastąpić 

7-10 ton obornika, co jest ważne przy obecnie występującym jego niedoborze oraz 

ujemnym bilansie substancji organicznej w glebie [29]. Stosowanie nawozów 

zielonych z roślin międzyplonowych wpływa bardzo korzystnie na strukturę gleby. 

Zwiększa się jej zasobność w masę organiczną i składniki pokarmowe, poprawiają się 

jej właściwości fizyczne i chemiczne. Przyczyniają się też do ochrony gleby przed 

procesami erozyjnymi, ograniczają występowanie chwastów i poprawiają bilans azotu 

w glebie. Międzyplony po przyoraniu wnoszą do gleby dodatkową biomasę 

przyczyniając się tym samym do zatrzymywania CO2 w glebie, co ma wpływ na 

ograniczanie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. 

5. Podsumowanie 

Z uwagi na to, że ekosystemy lądowe pochłaniają znaczne ilości CO2, możemy 

zwiększyć jego sekwestrację poprzez właściwe zagospodarowanie gruntów 

m.in. zalesianie, zwiększenie uprawy międzyplonów, wprowadzenie ekologicznych 

metod upraw. Rośliny w procesie fotosyntezy pochłaniają ditlenek węgla obecny 
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w atmosferze przyczyniając się tym samym do ograniczenie efektu cieplarnianego. 

Oznacza to, że umiejętne zarządzanie gospodarką leśną i rolnictwem będzie sprzyjało 

ograniczeniu emisji CO2 do atmosfery. Dlatego też należy poświęcić więcej uwagi na 

zbadanie możliwości zwiększenia absorpcji CO2 przez rolnictwo, gdyż jest to jedna 

z najprostszych metod ograniczania emisji CO2 do atmosfery. 

W zapobieganiu zmianom klimatu rolnictwo i leśnictwo mogą pełnić ważną rolę 

również poprzez dostarczanie surowców energetycznych, odnawialnych źródeł energii 

(OZE). Produkowana w tych sektorach biomasa może być wykorzystywana do 

uzyskiwania energii lub bezpośrednio spalana, albo przetwarzana na biopaliwa lub 

biokomponenty do paliw.  

Należy jednak pamiętać, aby przy wykorzystywaniu tych surowców nie 

powodować problemów środowiskowych i społecznych. Trzeba brać pod uwagę jaki 

wpływ wywierają one na środowisko, czy są zgodne z zasadami zrównoważonego 

rozwoju, a także czy uprawa roślin energetycznych nie jest konkurencją dla upraw 

zaspokajających potrzeby żywnościowe. 
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Sekwestracja CO2 przez ekosystemy lądowe jako sposób na złagodzenie zmian 

klimatu 

Streszczenie  

Wzrost temperatury na Ziemi i zmiany klimatu, spowodowane wzrostem emisji gazów cieplarnianych do 

atmosfery, stanowią jeden z najważniejszych problemów stojących przed ludzkością w dzisiejszych 

czasach. Ekosystemy lądowe, uznawane za ważny składnik cyklu węglowego, zyskały na znaczeniu ze 

względu na ich potencjał w sekwestracji węgla. Sekwestracja ditlenku węgla jest szansą na poprawę 

bilansu gazów cieplarnianych. Zwiększenie absorpcji CO2 przez ekosystemy lądowe poprzez intensy-

fikację fotosyntezy i w konsekwencji, zwiększenie produkcji biomasy roślinnej jest jednym ze sposobów 

ograniczenia emisji CO2 do atmosfery. Sekwestracja CO2 przez ekosystemy lądowe nie jest jeszcze w pełni 

wykorzystaną i docenianą metodą ograniczania emisji CO2 do atmosfery. 

W pracy scharakteryzowano wpływ emisji CO2 na globalne ocieplenie oraz sposoby jego łagodzenia przez 

działalność rolniczą – uprawę międzyplonów. 

Słowa kluczowe: emisja CO2, sekwestracja CO2, ekosystemy lądowe, międzyplony 

CO2 sequestration by terrestrial ecosystems as a way to mitigate climate change 

Abstract 

The increase of temperature on Earth and climate change, caused by the increase of greenhouse gas 

emissions to the atmosphere, constitute some of the most important problems faced by mankind today. 

Terrestrial ecosystems, considered an essential component of the carbon cycle, have gained importance due 

to their potential for carbon sequestration. Carbon sequestration is an opportunity to improve the 

greenhouse gas balance. Increasing the CO2 absorption by terrestrial ecosystems through intensification of 

photosynthesis and, consequently, increasing plant biomass production, is a method of reducing CO2 

emissions to the atmosphere. The CO2 sequestration by terrestrial ecosystems is not yet fully utilized and 

appreciated method of reducing the CO2 emissions to the atmosphere. The paper describes the impact of 

CO2 emissions on global warming and the ways of its mitigation through agricultural activity, i.e. the 

cultivation of intercrops. 

Keywords: CO2 emission, CO2 sequestration, terrestrial ecosystems, intercrops 
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Analiza cyklu życia pozyskiwania koncentratu metali 

ziem rzadkich ze źródeł wtórnych zlokalizowanych 

w Europie 

1. Wstęp 

Dostęp do surowców jest jednym z kluczowych czynników wpływających na 

rozwój i konkurencyjność gospodarki Unii Europejskiej. Aby stawić czoła rosnącemu 

problemowi zaopatrzenia w cenne dla przemysłu materiały, Komisja Europejska 

uruchomiła Europejską Inicjatywę dot. Surowców (European Raw Materials 

Initiative). Jest to strategia, która ustanawia ukierunkowane środki w celu zabezpieczenia 

i poprawy dostępu do surowców dla UE. Opiera się ona na trzech podstawowych 

filarach: stabilnym dostępie do surowców na rynkach światowych, zrównoważonej 

dostawie surowców z europejskich źródeł, zwiększeniu efektywności wykorzystania 

zasobów i promowaniu recyklingu. Jednym z priorytetowych działań Inicjatywy było 

ustalenie listy surowców krytycznych (z ang. critical raw materials, CRM) dla Europy. 

Lista surowców krytycznych zawiera materiały, które osiągają lub przekraczają progi 

dotyczące zarówno znaczenia gospodarczego, jak i ryzyka zaopatrzenia. W 2017 na 

liście znalazło się 27 materiałów: antymon fluoryt, LREE, fosfor, baryt, gal, magnez, 

skand, beryl, german, grafit naturalny,krzem metalowy, bizmut, hafn, tantal, naturalny 

kauczuk, borany, hel, niob,wolfram, kobalt, HREE, PGM (z ang. platinium group 

metals), wanad, węgiel koksowy, ind, fosfor [1]. Na rysunku 1 przedstawiono rozkład 

surowców krytycznych i niekrytycznych w zależności od ryzyka zaopatrzenia 

i znaczenie ekonomicznego (2014).  

Do materiałów o najwyższym ryzyku zaopatrzenia przy jednoczesnym wysokim 

znaczeniu gospodarczym należą pierwiastki ziem rzadkich. Średnia roczna światowa 

produkcja metali ziem rzadkich waha się między 130 tys. Mg a 140 tys ton. Ok. 95% 

[2] a 80%[3] REE jest produkowane w Chinach [2]. Tak przeważająca dominacja 

jednego producenta może prowadzić do zagrożenia stabilności dostaw. 

2. Pierwiastki Ziem Rzadkich 

Pierwiastki ziem rzadkich (REE z ang. rare earth elements) to grupa 17 

pierwiastków chemicznych. Należą do niej skand (Sc), itr, (Y) lantan (La), cer (Ce), 

prazeodym (Pr), neodym (Nd), promet (Pm), samar (Sm), europ (Eu), gadolin (Gd), 

terb (Tb), dysproz (Dy), holm (Ho), erb (Er), tul (Tm), iterb (Yb) i lutet (Lu). 

Klasyfikacja metali ziem rzadkich została przedstawiona w tabeli 1 [5]. 
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Tabela 4 Klasyfikacja metali ziem rzadkich 

Podział 

La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Lu Y 

LREE (Light Rare Earth 

Elements) – pierwiastki ziem 

rzadkich lekkie 

HREE (Heavy Rare Earth Elements) – pierwiastki 

ziem rzadkich ciężkie 

Źródło: [5]  

Podział metali ziem rzadkich na ciężkie i lekkie jest istotny, ponieważ złoża HREE 

są znacznie rzadsze niż złoża LREE. Co więcej, pierwiastki ziem rzadkich często 

występują jako złożone kompozycje minerałów. 

Specyficzne magnetyczne, katalityczne i optyczne właściwości REE pozwalają na 

ich różnorodne zastosowanie. Do podstawowych gałęzi przemysłu, w których 

wykorzystywane są REE należą przemysł samochodowy, telekomunikacyjny, 

elektroniczny, lotniczy, obronny oraz sektor produkcji odnawialnej energii. Do 

przykładowych zastosowań należą silniki i generatory elektryczne samochodów 

hybrydowych i turbin wiatrowych (dysproz, holm, prazeodym), wyświetlacze i ekrany 

(terb – kolor żółty-zielony, itr i europ – kolor czerwony), energooszczędne oświetlenie 

(itr), ogniwa paliwowe (skand), urządzenia elektroniczne, akumulatory (lantan, cer, 

prazeodym, neodym) [6]. 

3. Projekt ENVIREE 

W celu zwiększenia stabilności dostaw poszukiwane są lokalne źródła pier-

wiastków ziem rzadkich. Trwają prace nad zidentyfikowaniem dostępnych złóż REE 

zlokalizowanych na terenie Europy, a także nad procesami recyklingu tych materiałów, 

np. ze zużytych urządzeń elektronicznych (np. smart fonów, tabletów).  

Ponadto część materiałów, obecnie uznawanych za odpady i deponowanych na 

składowiskach, może zostać przetworzone w celu pozyskania nowych surowców. 

Prawdopodobnie możliwe jest ich wykorzystanie do pozyskania REE. Ze względu na 

duże zróżnicowanie tych materiałów nie jest możliwe opracowanie uniwersalnej 

metody odzyskiwania metali ziem rzadkich.  

Wykorzystanie materiałów odpadowych, jako źródeł surowców jest zgodne 

z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym (z ang. Circural Economy, CE). Takie 

działanie ma na celu utrzymanie zasobów w obiegu gospodarczym i zminimalizowanie 

ilości odpadów. Działania dotyczące prowadzenia gospodarki w zamkniętym obiegu są 

zgodne z priorytetami UE, m in. poprzez zwiększenie konkurencyjności poprzez 

zapobieganie niedoborowi zasobów i niestabilności cen [7].  
Możliwości odzysku metali ziem rzadkich z odpadów górniczych była analizowana 

w ramach projektu ENVIREE (z ang. ENVIronmentally friendly and efficient methods 
for extraction of Rare Earth Elements from secondary sources). Celem projektu było 
opracowanie przyjaznej dla środowiska i efektywnej metody pozyskiwania metali ziem 
rzadkich ze źródeł wtórnych – odpadów wydobywczych oraz uzupełnienie wiedzy 
w zakresie możliwości efektywnego zaopatrzenia Europy w pierwiastki ziem rzadkich, 
pochodzące z tych źródeł. W ramach projektu, na podstawie dostępnych informacji 
o objętości i właściwościach zdeponowanych materiałów, wybrano odpady mogące 
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potencjalnie stanowić wtórne źródło REE. Z wybranych lokalizacji pobrano próbki 
materiałów. Dla każdego z wybranych źródeł opracowano procesy odzyskiwania 
metali. Dodatkowo dla etapu wzbogacania przeprowadzono próby w skali półtech-
nicznej na 1000 kg materiału. Na podstawie wyników testów w skali półtechnicznej 
opracowane zostały indywidualne, wydajne metody pozyskiwania REE dla poszcze-
gólnych źródeł. Całościowy pogląd na zaproponowane procesy zapewniony został 
poprzez wykonanie badań: ocena cyklu życia, strategiczna ocena oddziaływania na 
środowisko, ocena efektywności energetycznej i opłacalności ekonomicznej. Zareko-
mendowano również procedury rekultywacji. Zastosowane w projekcie wszechstronne 
podejście pozwala na zapewnienie nowoczesnych, skutecznych metod pozyskiwania 
REE ze źródeł wtórnych, przy jednoczesnym zapewnieniu środowiskowej i ekono-
micznej wykonalności przedsięwzięcia. Do podstawowych celów projektu ENVIREE 
należą: opracowanie innowacyjnych, skutecznych procesów pozyskiwania metali ziem 
rzadkich z wybranych materiałów odpadowych i ich optymalizacja, zapewnienie 
środowiskowej i ekonomicznej opłacalności proponowanych rozwiązań, w tym ich 
efektywności energetycznej, skutecznej rekultywacji, rozpowszechnienie wiedzy 
poprzez szkolenia, akcje edukacyjne, udostępnienie wyników badań na rynku, inicjacja 
interakcji między grupami docelowymi [8].  

4. Analiza Cyklu Życia  

Ocena cyklu życia (LCA) to międzynarodowo znormalizowana metoda – ISO 
14040. Norma ISO zaleca przeprowadzenie badania LCA w czterech krokach: 
identyfikacja celu i zakresu, analiza inwentaryzacyjna, ocena wpływu interpretacja 

Cel i zakres określa i opisuje produkt, proces. W tym etapie określany jest kontekst, 
w którym należy dokonać oceny, a także granice systemu i jednostka funkcjonalna. 

Podstawowym celem LCA jest wybór najlepszego pod względem wpływu na 
zdrowie i środowisko produktu, procesu lub usługi. Przeprowadzenie LCA może być 
pomoce w projektowaniu nowych produktów, procesów lub technologii przyczy-
niających się do ograniczenia emisji i zużycia zasobów. Wyniki LCA są pomagają 
w zrozumieniu względnych obciążeń środowiskowych wynikających ze zmian 
w niektórych procesach lub produktach. Umożliwiają także identyfikację względnych 
obciążeń środowiskowych różniących się dla alternatywnych procesów, wykorzys-
tywanych materiałów. Mogą służyć również do porównywania środowiskowych 
aspektów alternatywnych produktów, procesów, które służą temu samemu użyciu . 

Jednostka funkcjonalna jest podstawowym założeniem, która umożliwia porów-
nywanie i analizowanie alternatywnych produktów, procesów lub usług. Jednostką 
funkcjonalną jest ilościowy opis działania usługi, co oznacza zaspokojenie potrzeb 
ocenianego systemu, produktów. 

Granice systemu definiują procesy i części cyklu życia należące do analizowanego 
systemu, które są wymagane do zapewnienia określonej funkcji. Granice systemu 
oddzielają analizowany system od reszty technosfery i ekosfery. 

Zbiór wejść i wyjść (ang. Life Cycle Inventory, LCI) to proces identyfikacji 
i kwantyfikacji wymiany środowiskowej: zużycia energii i surowców oraz emisji (do 
powietrza, dowody, odpadów stałych i innych innych) w całym cyklu życia produktu 
lub procesu. Inwentaryzacja wymian środowiskowych jest powiązana z jednostką 
funkcjonalną. Podczas fazy inwentaryzacji następuje rzeczywiste gromadzenie danych 
i modelowanie systemu (produktu lub procesu) zgodne z definicją celu i zakresu. 
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Ocena wpływu cyklu życia (z ang. Life cycle inventory analysis, LCIA) ma na celu 
ustanowienie powiązania między produktem lub procesem a jego potencjalnym 
wpływem na środowisko. Dane wejściowe i wyjściowe przepływów jednostkowych, 
które zostały wprowadzone w zbiorze wejść i wyjść (LCI), przeliczane są na wyniki 
wskaźnika wpływu odnoszące się do trzech obszarów szkód: zdrowia ludzkiego, 
środowiska naturalnego i wyczerpania zasobów. Wyniki LCIA należy postrzegać jako 
wskaźniki potencjalnego wpływu na środowisko. 

Interpretacja występuje na każdym etapie LCA. Jest to systematyczna identyfikacja, 
sprawdzanie i ocena informacji z wyników LCI i LCIA oraz ich przedstawienie. Cele 
interpretacji to analiza wyników, wyciąganie na ich podstawie wniosków, wyjaśnienie 
ograniczeń i propozycja zaleceń dot. Optymalizacji procesu, produktu pod względem 
środowiskowym oraz zapewnienie zrozumiałej, kompletnej i spójnej prezentacji 
wyników badania LCA zgodnie z celem i zakresem badania. 

Badanie LCA przeprowadzono za pomocą oprogramowania SimaPro 8.3 z wyko-
rzystaniem bazy danych Eco-invent v.3. 

Jako metodę analizy oceny wpływu (LCIA) wybrano ILCD 2011 Midpoint + V 
1.08. Jest to powszechnie stosowana metoda oceny wpływu LCA, rekomendowana 
przez władze europejskie.  

Wyniki obliczeń wpływu na środowisko przedstawiane są w 16 kategoriach 
oddziaływania na poziomie midpoint przedstawionych w tabeli 2. 

Tabela 5 Nazwy kategorii wpływu, metoda ILCD 

 Nazwa Kategorii (Pl) Nazwa kategorii (ang) 

1 Zmiana klimatu Climate Change 

2 Zubożenie warstwy ozonowej Ozone Depletion 

3 Toksyczność dla ludzi, skutki 

niezwiązane z nowotworami, 

Human toxicity, non – cancer 

effects, 
4 Toksyczność dla ludzi, skutki zw. z 

nowotworami, 
Human toxicity, cancer effects 

5 Pył zawieszony Particulate matter 

6 Promieniowanie jonizujące, wpływ na 

zdrowie ludzkie 
Ionizing radiation, human health 

7 Promieniowanie jonizujące, wpływ na 

ekosystemy 
Ionizing radiation, ecosystems 

8 Fotochemiczne tworzenie się ozonu Photochemical ozone formation 

9 Zakwaszenie Acidification 

10 Eutrofizacja Ziemi Terrestial euthrophication 

11 Eutrofizacja wody słodkiej, Fresh water euthrophication, 

12 Eutrofizacja środowiska morskiego, Marine eutrophication, 

13 Ekotoksyczność wody słodkiej, Fresh water ecotoxicity 

14 Użytkowanie gruntów, Land use, 

15 Zmniejszenie zasobów wodnych, Water resource depletion, 

16 Wyczerpanie zasobów Mineral, fosil resource depletion 

Źródło: [9] 
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Celem niniejszej pracy jest przedstawienie możliwego wpływu na środowisko 
(wyniki analizy cyklu życia) wynikającego z pozyskiwania koncentratu metali ziem 
rzadkich z wybranych źródeł odpadowych w Europie przy zastosowaniu opraco-
wanych metod wzbogacania.  

5. Charakterystyka materiałów wtórnych 

Na terenie Europy zdeponowana jest duża ilość odpadów przemysłowych, wydo-
bywczych, górniczych i stawów osadowych, które mogą potencjalnie stanowić źródła 
metali ziem rzadkich. Do wstępnych analiz w ramach projektu ENVIREE zakwalifi-
kowano materiały zlokalizowane w Szwecji, Portugalii, Słowacji, Czechach, Polsce, na 
Cyprze. Na podstawie informacji o ilości dostępnych odpadów i ich właściwościach 
wybrano najkorzystniejsze lokalizacje. Za priorytetowe uznano 4 źródła: Covas, 
Portugalia; Cumieira, Portugalia; New Kankberg, Szwecja, KGHM, Polska. Zdecydo-
wano się również przeprowadzić analizy dla 4 innych źródeł: Kopalni Staszic 
w Rudkach, Polska; Kopalni Rožná, Czechy; Ervideira, Portugalia; Regtepoort, 
Republika Południowej Afryki. W wyniku szczegółowych badań próbek pobranych 
z wybranych źródeł wybrano 2 lokalizacje o najbardziej obiecujących właściwościach: 
Covas, Portugalia oraz New Kankberg Szwecja.  

5.1. Covas, Portugalia 

Odpady w Covas zostały zdeponowane w latach 1954-1984, kiedy w regionie 
prowadzone było podziemne wydobycie wolframu (głównie szelitu i wolframitu. 
Wydobyty materiał poddawano przetwarzaniu przy wykorzystaniu metod elektromag-
netycznych, spiekania, flotacji. Składowisko odpadów powstałych w wyniku aktyw-
ności górniczej zostało rekultywowane. Prace obejmowały stabilizację nachylenia, 
ograniczenie obszarów składowania, ograniczenie infiltracji oraz zachowanie natural-
nych procesów neutralizacji chemicznej. Niemniej jednak odpady charakteryzują się 
niekorzystnymi właściwościami, np. zakwaszeniem, które ogranicza wzrost roślin na 
tym obszarze i może negatywnie wpływać na środowisko. W obrębie składowiska 
Covas występują obszary różniące się wielkością ziaren materiałów: strefa drobno-
ziarnistych materiałów, strefa główna zawierająca materiały z zakładu przetwórczego, 
strefa materiałów z drenażu osadów. Sumaryczna objętość dostępnych w Covas 
odpadów wynosi 300 000 m3 [10]. W tabeli 3 przedstawiono zawartość metali ziem 
rzadkich w próbkach z Covas. 

Tabela 6 Zawartość metali ziem rzadkich w próbkach z Covas  

Pochodzenie próbki kod La Ce Pr Nd Sm suma 

Covas B3 17,8 38,5 6,4 16,5 4,4 83,6 

Covas B4 9,9 20,1 - - 5,1 35,1 

 Źródło: [10] 

5.2. New Kankberg, Szwecja 

Kopalnia New Kankberg znajduje się w północnej Szwecji. W 2012 roku rozpo-
częto wydobycie złota i telluru. Obecnie osiągana jest wydajność eksploatacji sięgającą 
około 400-500 tysięcy ton materiału rocznie. Zawartość złota wynosi ok. 4 g/t 
materiału [10]. Wydobyciu złota towarzyszy produkcja telluru. Ruda wydobywana jest 
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w podziemnej kopalni następnie przetwarzana w zakładzie przetwórczym w Boliden. 
Proces przetwarzania składa się z etapów rozdrobnienia, mielenia, flotacji, wymywania 
przy użyciu cyjanku. Pozostałości z procesu przetwarzania deponowane są w osadni-
kach razem z odpadami z przetwarzania innych rud. Przewiduje się wyczerpanie 
zasobu obiektu w 2023 roku. Wstępne testy flotacji prowadzone przez Boliden 
wykazały, że większość REE związane jest z monacytem. Zawartość REE w próbce 
laboratoryjnej uzyskanej podczas opróbowania odpadów z New Kankberg 
przedstawiono w tabeli 4.  

Tabela 7 Zawartość REE w próbce odpadów z New Kankberg, metoda XRF 

Pochodzenie próbki kod La Ce Pr Nd Sm suma 

New Kankberg Swe 5 78,7 140,2 8,9 26,9 - 254,7 

Źródło: [10] 

6. Analiza Cyklu życia – pozyskiwanie koncentratu REE z odpadów 

w Covas, Portugalia  

6.1. Definicja celu i zakresu 

Celem tego badania jest identyfikacja problemów środowiskowych związanych 

z odzyskiem REE ze źródeł wtórnych w Covas. 

Jednostka funkcjonalna została zdefiniowana jako 1000 kg materiału pochodzącego 

z wtórnego źródła poddawanego przetworzeniu w celu pozyskania koncentratu REE. 

Tak zdefiniowana jednostka funkcjonalna nie umożliwia dokładnego porównania 

różnych scenariuszy, tj. różnych wtórnych źródeł REE, porównania z przetwarzaniem 

materiału z New Kankberg, ale umożliwia kwantyfikację materiałów zużywalnych, 

odczynników, energii itp. niezbędnej do przetwarzania materiału wejściowego. 

Uproszczony przebieg procesu przedstawiony jest na poniższym rysunku 2. 

 
Rysunek 16 Uproszczony schemat procesu wzbogacania materiału z COVAS,  

opracowanie własne na podstawie [11] 
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Do granic analizowanego system należy: wydobycie i transport materiału z Covas, 

proces wzbogacania (w tym rozdrobnienie i klasyfikacja, separacja grawitacyjna, 

separacja magnetyczna), filtracja, składowanie i rekultywacja.  

W przypadku wzbogacania materiału z Covas 1000 kg zdeponowanych odpadów 

jest wydobywana (usuwana ze środowiska) przy zastosowaniu koparek, a następnie 

transportowana samochodami ciężarowymi do instalacji przetwarzania. Pozyskany 

materiał jest poddawany procesom zaprezentowanym na rysunku 2. Materiał zostaje 

rozdrobniony, następnie skierowany do separatora grawitacyjnego. W wyniku 

separacji zostaje rozdzielony na 2 frakcje koncentrat grawitacyjny (gravimetric 

concentrate, 184 kg) oraz odpady (tailings). Koncentrat jest poddawany dalszemu 

przetwarzaniu w separatorze magnetycznym. W tym etapie następuje rozdzielenie 

strumienia wejściowego na 3 frakcje: niemagnetyczną (34 kg), pośrednią (130 kg) oraz 

magnetyczną (20 kg). Frakcja magnetyczna zawiera minerały zawierające wolfram, 

frakcja pośrednia minerały zawierające żelazo i REE. Frakcja niemagnetyczna stanowi 

odpad. Koncentraty kierowane są do procesu filtracji. Końcowe odzysk dla REE 

wynosi 55% (w stosunku do materiału wejściowego) i 35% dla wolframu (w stosunku 

do materiału wejściowego). Odpady powstałe w wyniku separacji magnetycznej oraz 

separacji grawitacyjnej są poddawane procesowi neutralizacji negatywnych właści-

wości (np. zakwaszenia), a następnie deponowane i rekultywowane.  

Każdy z etapów wiąże się z konsumpcją paliwa lub energii elektrycznej, odczyn-

ników chemicznych. Użyte do modelowania dane pochodzą z rzeczywistych analiz 

właściwości odpadów, testów przeprowadzonych w skali półtechnicznej, rekomendacji 

dotyczących sposobu rekultywacji.  

Do modelowania wykorzystano skład pierwiastkowy odpadów z Covas [10], 

informacje o zużyciu energii i paliwa na poszczególnych etapach procesu (rysunek 1), 

ilości i rodzaju odczynników chemicznych niezbędnych do rekultywacji, poprawy 

właściwości odpadów (oszacowane na podstawie wytycznych zawartych w raporcie 

[12]). Skorzystano z bazy danych Ecoinvent – największej bazy danych LCI zawiera-

jącej informację o procesach jednostkowych dla tysięcy produktów.  

6.2. Wyniki analizy cyklu życia 

Charakteryzacja 

Charakteryzacja jest obowiązkowym etapem LCIA. W ramach tego kroku wartości 

wskaźników kategorii wpływu są obliczane na podstawie analizy zbioru wejść i wyjść 

(LCI) i są wyrażane w różnych jednostkach. Aby określić udział procesów w poszcze-

gólnych kategoriach oddziaływania, obliczone wartości wskaźników są skalowane do 

100%. Ten etap LCIA pozwala na ilościową ocenę wkładu poszczególnych procesów 

w poszczególnych kategoriach wpływu. Wyniki etapu charakteryzacji dla pozyski-

wania koncentratu metali ziem rzadkich ze źródła wtórnego Covas przedstawiono na 

rysunku 3. 
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Rysunek 17 Wyniki etapu charakteryzacji dla pozyskiwania koncentratu metali ziem rzadkich ze źródła 

wtórnego Covas, ILCD; źródło: opracowanie własne, program SimaPro 

Normalizacja 

W etapie normalizacji wszystkie wartości kategorii wpływu są przeliczane  

– dzielone przez wartość odniesienia. Wartość referencyjna to całkowity wpływ, który 

obejmuje wszystkie emisje i wykorzystanie zasobów, spowodowane przez jedną osobę 

w ciągu jednego roku, w określonym regionie geograficznym, w Europie. Na tym 

etapie kategorie wpływu można porównać ze sobą. Pozwala to zidentyfikować istotne 

kategorie wpływu o najwyższej wartości wskaźnika. Na rysunku 4 przedstawiono 

wyniki etapu normalizacji dla pozyskiwania koncentratu metali ziem rzadkich ze 

źródła wtórnego w Covas. 
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Rysunek 18 Wyniki etapu normalizacji dla pozyskiwania koncentratu metali ziem rzadkich ze źródła 

wtórnego w Covas, ILCD; źródło: opracowanie własne, program SimaPro 

6.3. Interpretacja 

Znaczący wpływ na środowisko zaobserwowano w kategorii Eutrofizacja wód 

słodkich. Pozytywny wpływ na środowisko w tej kategorii wynika z usunięcia ze 

środowiska 1000 kg odpadów z Covas charakteryzujących się niekorzystnymi 

właściwościami.  

Pozytywny wpływ na środowisko obserwowany jest również w kategoriach zw. 

Z wpływem na zdrowie człowieka oraz ekotoksycznością wody słodkiej. We 

wszystkich przypadkach pozytywny wpływ wynika z usunięcia ze środowiska 

odpadów z Covas.  

Poprzez usunięcie odpadów ze środowiska rozumie się pobranie ich w celu 

przetworzenia i pozyskania koncentratów REE. Po procesie wzbogacania negatywne 

właściwości (np. zakwaszenie) zostają zneutralizowane, a odpady są ponownie 

deponowane na lepiej zabezpieczonym składowisku.  

Użycie energii elektrycznej i transport mają znaczący wpływ w niemal wszystkich 

kategoriach wpływu: zmiany klimatyczne, zubożenie warstwy ozonowej, zdrowie 

człowieka, Pył zawieszony, promieniowanie jonizujące, zakwaszenie. Wpływ wynika 

z emisji towarzyszących produkcji energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych 

oraz transportowi samochodowemu.  
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W kategorii zagospodarowanie terenu pozytywny i negatywny wpływ na środo-
wisko równoważą się. Negatywny wpływ wynika głównie ze składowania odpadów 
powstałych w procesie produkcji koncentratu. Pozytywny wpływ jest związany 
z usunięciem starych odpadów i późniejszą rekultywacją.  

7. Analiza Cyklu życia - pozyskiwanie koncentratu REE z odpadów 
w New Kankberg, Szwecja 

7.1. Definicja celu i zakresu 

Celem tego badania jest identyfikacja problemów środowiskowych związanych 
z odzyskiem REE ze źródeł wtórnych w New Kankberg. 

Jednostka funkcjonalna została zdefiniowana jako 1000 kg materiału pochodzącego 
z wtórnego źródła poddawanego przetworzeniu w celu pozyskania koncentratu REE. 
Tak zdefiniowana jednostka funkcjonalna nie umożliwia dokładnego porównania 
różnych scenariuszy, tj. różnych wtórnych źródeł REE, porównania z przetwarzaniem 
materiału z Covas, ale umożliwia kwantyfikację materiałów zużywalnych, 
odczynników, energii itp. niezbędnej do przetwarzania materiału wejściowego. 
Uproszczony przebieg procesu przedstawiony jest na rysunku 5. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 19 Uproszczony schemat procesu wzbogacania materiału z New Kankberg, 
opracowanie własne na podstawie [10] 

Do granic analizowanego system należy: transport materiału z New Kankberg, 
proces wzbogacania (w tym flotacja, separacja magnetyczna), filtracja, składowanie 
i rekultywacja.  

W przypadku New Kankberg 1000 kg odpadów z osadnika jest transportowane 
przy użyciu rurociągu do instalacji przetwarzania. Materiał jest poddawany flotacji, 
w wyniku której otrzymywany jest koncentrat flotacyjny (95,4g). Jest on kierowany do 
separatora magnetycznego. W wyniku separacji magnetycznej pozyskiwany jest 
koncentrat magnetyczny zawierający REE (10kg). Odpady poflotacyjne oraz 
niemagnetyczne zostają poddane filtracji, a następnie są składowane w osadniku 
i poddane rekultywacji. Wzbogacanie prowadzi do wytworzenia koncentratu 
zawierającego 17,5% wyjściowej zawartości fosforanu (głównie monacyt) i 37,5% 
całkowitej wyjściowej zawartości REE. 
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Każdy z etapów wiąże się z konsumpcją paliwa lub energii elektrycznej, odczyn-
ników chemicznych. Użyte do modelowania dane pochodzą z rzeczywistych analiz 
właściwości odpadów, testów przeprowadzonych w skali półtechnicznej, rekomendacji 
dotyczących sposobu rekultywacji.  

Do modelowania wykorzystano skład pierwiastkowy odpadów z New Kankberg 
[10], informacje o zużyciu energii i paliwa na poszczególnych etapach procesu 
(rysunek 4), ilości i rodzaju odczynników chemicznych zastosowanych do flotacji 
(rysunek 1) i rekultywacji (obliczono na podstawie raportu dotyczącego wytycznych 
rekultywacji [12]). Skorzystano z bazy danych Ecoinvent. 

7.2. Wyniki analizy cyklu życia 

Charakteryzacja 

Charakteryzacja jest obowiązkowym etapem LCIA. W ramach tego kroku wartości 
wskaźników kategorii wpływu są obliczane na podstawie analizy zbioru wejść i wyjść 
(LCI) i są wyrażane w różnych jednostkach. Aby określić udział procesów w poszcze-
gólnych kategoriach oddziaływania, obliczone wartości wskaźników są skalowane do 
100%. Ten etap LCIA pozwala na ilościową ocenę wkładu poszczególnych procesów 
w poszczególnych kategoriach wpływu. Wyniki etapu charakteryzacji dla pozyski-
wania koncentratu metali ziem rzadkich ze źródła wtórnego New Kankberg przedsta-
wiono na rysunku 6. 

 
 

Rysunek 20 Wyniki etapu charakteryzacji dla pozyskiwania koncentratu metali ziem rzadkich ze źródła 

wtórnego New Kankberg, ILCD, źródło: opracowanie własne, program SimaPro 
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Normalizacja 

W etapie normalizacji wszystkie wartości kategorii wpływu są dzielone przez 

wartość odniesienia. Wartość referencyjna to całkowity wpływ, który obejmuje 

wszystkie emisje i wykorzystanie zasobów, spowodowane przez jedną osobę w ciągu 

jednego roku, w Europie. Na rysunku 7 przedstawiono wyniki etapu normalizacji dla 

pozyskiwania koncentratu metali ziem rzadkich ze źródła wtórnego w New Kankberg. 

 

 
Rysunek 21 Wyniki etapu normalizacji dla pozyskiwania koncentratu metali ziem rzadkich ze źródła 

wtórnego New Kankberg, ILCD, źródło: opracowanie własne, program SimaPro 

7.3. Interpretacja 

Znaczący wpływ na środowisko obserwuje się w kategorii surowce mineralne, 

nieodnawialne i odnawialne (Mineral, fossil and ren. Resources). Jest to związane 

z zastąpieniem materiałów pochodzących ze źródeł pierwotnych, surowcami ze źródeł 

wtórnych. 

W kategorii użytkowanie gruntów (Land use) pozytywny i negatywny wpływ na 

środowisko jest zrównoważony. Ilość, objętość odpadów, która zostaje pobrana do 

produkcji koncentratu, jest nieznacznie pomniejszona i ponownie zdeponowana w tym 

samym miejscu. Wpływ na środowisko w tej kategorii związany jest ze zmianą 

użytkowania gruntów i zajęcia gruntów. 
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W przypadku większości kategorii wpływu, w tym: zmiany klimatyczne (Climate 

change), toksyczność dla ludzi, skutki niezwiązane z nowotworami (Human toxicity, 

non canrer effects), toksyczność dla ludzi, skutki zw. z nowotworami (Human toxicity, 

cancer effects), pył zawieszony (Particulate matter), tworzenie się ozonu foto-

chemicznego (photochemical ozone formation), zakwaszenie (acidification), 

eutrofizacja lądów (terrestial euthropication), eutrofizacja wody słodkiej (freshwater 

eutrphication), eutrofizacja wód morskich (marine eutrophication), ekotoksyczność 

wody słodkiej (freshwater ecotoxicity), zasoby wodne wyczerpanie (water resources 

depletion), wpływ na środowisko wynika głównie z zastosowania odczynników 

chemicznych. 

Wykorzystanie energii elektrycznej ma znaczny wpływ na kategorie: zubożenie 

warstwy ozonowej, promieniowanie jonizujące. Największy wpływ na wskaźnik tej 

kategorii mają procesy przetwarzania uranu do produkcji energii elektrycznej. 

Generalnie, pozytywny wpływ na środowisko jest związany z zastąpieniem 

surowców pierwotnych materiałami wtórnymi. Pozytywny wpływ tego procesu jest 

znacząco wyższy od negatywnego wpływu w pozostałych kategoriach. 

8. Dyskusja i wnioski 

W ramach pracy przeanalizowano wpływ na środowisko wynikający z produkcji 

koncentratu metali ziem rzadkich z 2 źródeł wtórnych (odpadów wydobywczych) 

zlokalizowanych w Covas, w Portugalii i w New Kankberg w Szwecji. Oceniano 

zaproponowane w ramach projektu ENVIREE procesy pozyskiwania koncentratu. Do 

analizy cyklu życia zastosowano metodykę ILCD 2011 Midpoint + V 1.08. Analizę 

wykonano w oprogramowaniu Sima Pro.  

Ze względu na zróżnicowane właściwości analizowanych odpadów, zapropono-

wane procesy wzbogacania znacząco różniły się od siebie. W przypadku Covas proces 

produkcji koncentratu polega na zmniejszeniu wymiarów cząstek, separacji 

grawitacyjnej i magnetycznej. W przypadku New Kankberg, drobnoziarnisty osad 

z przetwarzania rudy złota jest poddawany flotacji i separacji magnetycznej. Co więcej, 

materiał z Covas charakteryzuje się szeregiem niekorzystnych właściwości – kwa-

sowość, zawartość związków siarki – które mogą negatywnie wpływać na środowisko. 

Materiał z New Kankberg charakteryzuje się zdecydowanie bardziej neutralnymi 

właściwościami.  

W wyniku przeprowadzonych procesów otrzymywane są koncentraty REE, które 

różnią zawartością pierwiastków ziem rzadkich. Z tego powodu niemożliwe jest 

bezpośrednie porównanie wyników analizy LCA dla tych dwóch produktów. W celu 

porównania koncentratów z Covas i New Kankberg i innych dostępnych źródeł 

należałoby znaleźć wspólną jednostkę funkcjonalną, tak aby funkcja i jakość 

produktów była tożsama. Koncentraty z New Kankberg i Covas będą poddawane 

dalszemu przetwarzaniu w celu uzyskania finalnego produktu – tlenków poszcze-

gólnych pierwiastków ziem rzadkich. Jednostkowa produkcja danego tlenku, np. 

neodymu, mogłaby stanowić jednostkę funkcjonalną dla porównania procesów 

otrzymywania REE z różnych źródeł.  

Przeprowadzona w pracy analiza uwzględnia jedynie środowiskowe aspekty oceny 

zaproponowanego procesu pozyskiwania koncentratu metali ziem rzadkich 
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z wybranych źródeł wtórnych (odpadów górniczych). Opłacalność ekonomiczna 

procesu nie była brana pod uwagę.  

W wyniku wykonanych analiz zaobserwowano zdecydowany pozytywny wpływ na 

środowisko wynikający z procesów. Dla produkcji koncentratu z Covas wpływ wiąże 

się z usunięciem ze środowiska odpadów o niekorzystnych właściwościach. Poprzez 

usunięcie rozumie się pobranie materiału z obecnej lokalizacji w celu przetworzenia. 

Po procesie pozyskiwania koncentratu, negatywne właściwości odpadów są neutra-

lizowane. Odpad o poprawionych właściwościach, zostanie ponownie składowany. 

Uwzględniono poprawę jakości technicznej składowiska, uszczelnienie. Reasumując 

negatywny wpływ na środowisko jest redukowany, ponieważ po przetworzeniu 

w ramach produkcji koncentratu REE negatywne właściwości odpadów są neutrali-

zowane, a nowe składowisko w lepszy sposób zabezpiecza środowisko przed nieko-

rzystnym wpływem zdeponowanych odpadów. Składowane są odpady o bardziej 

korzystnych właściwościach. W przypadku odpadów z New Kankberg największy 

wpływ na środowisko zaobserwowano w kategorii wykorzystania zasobów.  

W przypadku Covas użycie energii elektrycznej ma relatywnie wysokie znaczenie 

dla wysokości wskaźników kategorii wpływu. Ma to związek z faktem, że produkcja 

energii w Portugalii opiera się obecnie na źródłach konwencjonalnych. Wobec 

panującego trendu zmiany struktury wytwarzania energii elektrycznej na pochodzącą 

ze źródeł odnawialnych, można spodziewać się zmniejszenia udziału tego procesu 

w sumarycznym negatywnym oddziaływaniu na środowisko. Niemniej jednak, 

rekomendowana jest szczególna uwaga podczas projektowania procesów, aby 

zapewnić jak największą efektywność energetyczną. 

W przypadku New Kankberg istotna składowa wskaźników kategorii wpływu jest 

związana z zastosowaniem odczynników chemicznych (głównie w procesie flotacji).  
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Analiza cyklu życia pozyskiwania koncentratu metali ziem rzadkich ze źródeł 

wtórnych zlokalizowanych w Europie 

Streszczenie  

Metale ziem rzadkich mają kluczowe znaczenie dla wielu nowoczesnych technologii. Są stosowane 

między innymi w silnikach elektrycznych pojazdów, ogniwach paliwowych, dyskach twardych, wyświet-

laczach. Ze względu na wysokie zapotrzebowanie i ryzyko zaopatrzenia REE (rare earth elements) zostały 

określone jako surowce krytyczne o wysokim znaczeniu dla rozwoju gospodarki UE. Potencjalnym 

wtórnym źródłem REE mogą być odpady górnicze zlokalizowane na terenie Europy. Projekt ENVIREE 

(program ERA-MIN) ma na celu zaproponowanie przyjaznych dla środowiska i opłacalnych metod 

pozyskiwania metali ziem rzadkich z wybranych źródeł wtórnych. W ramach projektu zidentyfikowano 

2 źródła , które są obiecujące pod względem pozyskiwania REE : odpady z kopalni złota New Kankberg 

w Szwecji oraz odpady pochodzące z wydobycia wolframu w Covas, w Portugalii. Celem pracy jest 

określenie wpływu na środowisko wynikającego z zastosowania opracowanych procesów pozyskiwania 

koncentratu metali ziem rzadkich z tych dwóch źródeł. W ty celu zastosowano Analizę cyklu życia (life 

cycle assesment). Do wykonania LCA wykorzystano oprogramowanie SimaPro oraz metodę ILCD. Za 

jednostkę funkcjonalną przyjęto 1000 kg odpadów z każdego z analizowanych źródeł. Jako dane 

wejściowe wykorzystano informacje pozyskane w wyniku testów technologii w skali półtechnicznej, bazę 

danych Ecoinvent, dane pochodzące z literatury. Granice systemu obejmowały prace wydobywcze, 

transport, procesy wzbogacania opracowane dla poszczególnych materiałów, składowanie, rekultywację. 

W wyniku analizy zidentyfikowano etapy procesów, elementy technologii mogące mieć znaczący wpływ 

na środowisko.  

Słowa kluczowe: metale ziem rzadkich, REE, LCA, analiza cyklu życia, odzysk 
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Life Cycle Assessment of a rare earth elements concentrate production 

from secondary sources located in Europe 

Abstract  

Rare Earth Elements are essential for many modern technologies. They are used, among others, in electric 

vehicles motors, displays, fuel cells, hard drives, displays. Due to the high demand and the risk of supply 

REEs were identified as critical raw materials - with high importance for the development of the EU 

economy. Post-mining waste located in Europe may be secondary source of REEs. The ENVIREE project 

(ERA-MIN program) aims at proposing environmentally friendly and economically feasible methods for 

rare earth elements recovery from selected secondary sources. The project identified 2 sources that are 

promising in acquiring REE: waste from the New Kankberg gold mine in Sweden and waste from tungsten 

mining in Covas, Portugal. The aim of the work is to determine the environmental impact resulting from 

the application of the developed processes of production the rare earth metal concentrate from these two 

sources. For this purpose, Life cycle analysis (Life cycle assessment) was employed. The SimaPro 

software and the ILCD method were used to perform the LCA. 1000 kg of waste from each of the analysed 

sources were accepted as a functional unit. The information from technology tests on a semi-technical 

scale, the Ecoinvent database, literature data was used for modelling. System boundaries included 

excavation, transport, beneficiation processes developed for individual materials, waste disposal, 

reclamation. As a result of the analysis, stages of processes, elements of technology that could have 

a significant impact on the environment were identified. 

Key words: rare earth metals, REE, LCA, life cycle analysis, recovery 
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Ocena jakości nawozów organicznych utworzonych 

na bazie pozostałości pofermentacyjnej z biogazowni. 

Artykuł przeglądowy 

1. Wstęp  

W ostatnich latach jednym z głównych problemów krajów uprzemysłowionych jest 

zanieczyszczenie środowiska. Związane jest to w dużej mierze  z intensyfikacją 

produkcji rolnej, zarówno w zakresie uprawy roślin, jak i hodowli zwierząt  oraz 

zwiększonym stopniem przetworzenia produktów rolnych. Dążenie do zwiększenia 

wydajności produkcji wiąże się z wprowadzaniem do środowiska substancji 

biogennych i środków ochrony roślin, często w sposób nie uwzględniający realnych 

potrzeb i warunków środowiskowych. Ponadto od pewnego czasu można zaobser-

wować znaczny wzrost ilości odpadów organicznych  wytwarzanych w rolnictwie  

i w branżach pokrewnych. Odpady te są bogate w składniki odpowiednie dla wzrostu 

i rozwoju mikroorganizmów, takich jak węglowodany, lipidy, białka, mikroelementy, 

pierwiastki biogenne  i witaminy [1-4]. Charakteryzują się często wysoką wilgotnością, 

co sprzyja rozwojowi mikroorganizmów. Pozostawienie takich odpadów w stanie 

surowym może więc powodować specyficzne problemy środowiskowe, wynikające 

między innymi z ich podatności na biodegradację. Biodegradacja substancji zawartych 

w odpadach powoduje emisję gazów (np. amoniaku, metanu, siarkowodoru, dwutlenku 

węgla i tlenków azotu) do atmosfery oraz migrację związków biogennych (azotu, 

fosforu, potasu) do wód powierzchniowych i podziemnych [5]. Niekontrolowana 

migracja tych związków prowadzi do zaburzeń równowagi  ekosystemów i zwięk-

szonej eutrofizacji wód. Innym zagrożeniem związanym z odpadami powstającymi 

w branży hodowlanej jest obecność mikroorganizmów chorobotwórczych oraz form 

przetrwalnych pasożytów [6].  

Biorąc pod uwagę właściwości odpadów powstających w wyniku działalności 

rolniczej i przetwórstwa żywności wydaje się, że najbardziej odpowiednimi 

i ekonomicznymi metodami ich zagospodarowania są metody biotechnologiczne, które 

pozwalają na przekształcanie zawartej w nich materii organicznej w energię i wartoś-

ciowe produkty, takie jak  nawozy i środki poprawiające jakość gleby [7].  

Fermentacja metanowa jest procesem, który umożliwia zarówno odzysk energii 

i cennych surowców z odpadów organicznych. Proces zachodzący w stricte 

beztlenowych warunkach prowadzi do wytworzenia wysokokalorycznego biogazu, 

który może być użyty jako odnawialne źródło energii oraz pozostałość pofermen-

tacyjna, która zawiera wysokie stężenia pierwiastków biogennych w formach łatwo 

przyswajalnych dla roślin [8].  

Rolnicze zastosowanie pozostałości fermentacyjnych jest jednak limitowane przez 

ich wysokie uwodnienie, które powoduje rozcieńczenie, skutkujące koniecznością 
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stosowania wysokich dawek nawozu [9].  Ponadto, ciekła postać nawozu wymaga 

specjalnych warunków transportu i wprowadzania do gruntu oraz praktycznie 

uniemożliwia przechowywanie ze względu na intensywny rozkład biologiczny 

zawartych w nich związków.  Problemy te mogą być znacząco zredukowane poprzez 

odwodnianie materiału pozostałego po fermentacji, które zmniejsza ich objętość, 

zatęża biogeny, ułatwia transport i aplikację do gleb oraz zwiększa stabilność chemiczną, 

co umożliwia przechowywanie. Dalszą poprawę stabilności składu oraz właściwości 

nawozowych można uzyskać przez mieszanie masy pofermentacyjnej ze składnikami 

mineralnymi oraz zmianę ich postaci fizycznej w granulat, np. pelet. Zaletą granulacji 

nawozów organicznych jest możliwość bardziej precyzyjnego i równomiernego ich 

dawkowania do gleby oraz uzyskanie powolnego uwalniania składników odżywczych, 

co chroni środowisko przed  ich przedostawaniem się do wód [10].  

Z uwagi na podatność nawozów zawierających materię organiczną na biodegra-

dację z praktycznego punktu widzenia istotne jest określenie zmian, jakie zachodzą nie 

tylko po wprowadzeniu ich do gleby, ale również w trakcie ich magazynowania. 

Jednym ze wskaźników tych zmian może być aktywność enzymatyczna, oznaczona dla 

wybranych enzymów. W przypadku materiałów, które zostaną wprowadzone do 

powierzchniowej warstwy skorupy ziemskiej, badania powinny opierać się na 

enzymach decydujących o przemianach zachodzących w glebie.  

Celem niniejszej pracy jest dokonanie analizy stanu badań nad wykorzystaniem 

aktywności enzymatycznej do oceny zmian zachodzących w glebach po wprowadzeniu 

do nich nawozów wyprodukowanych z odpadów pofermentacyjnych oraz w samych 

nawozach podczas ich magazynowania.   

1.1. Biogazownie rolnicze – instalacje do odzysku energii i materiałów 

Biogazownie rolnicze to wielogabarytowe instalacje, których istotną rolą jest nie 

tylko produkcja czystego źródła energii w postaci biogazu z odnawialnej biomasy, ale 

również wykorzystanie do tego celu uciążliwych odpadów z przemysłu rolno-

spożywczego [11] i innych. Do takich materiałów możemy zaliczyć odpady 

wymienione w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów 

z dnia 09 grudnia 2014 r. [12]. Są to m.in.:  

 odpady z rolnictwa, sadownictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybołówstwa;  

 odpady roślinne, w tym odpady z upraw roślin energetycznych;  

 odpady zwierzęce i odchody zwierzęce;  

 organiczne odpady ulegające biodegradacji z przemysłu spożywczego (roślinne 

i zwierzęce);  

 odpady z przemysłu: skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego, z przetwórstwa 

drewna, 

 ulegające biodegradacji frakcje odpadów komunalnych; 

 odpady z gospodarstw domowych;  

 odpady organiczne z zakładów rzemieślniczych; osady ściekowe.  

Wykorzystywana w biogazowniach technologia przetwarzania biomasy opiera się 

na fermentacji metanowej, która polega na biologicznym rozkładzie substancji 

organicznych do metanu (40-70%), dwutlenku węgla (20-40%), siarkowodoru (ok. 1 

ppm) i innych gazów śladowych [13]. Proces prowadzony jest przez wiele grup 
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mikroorganizmów [14], z których każda odgrywa swoistą rolę: bakterie hydrolityczne 

uczestniczą w pierwszej fazie procesu. Przy pomocy enzymów zewnątrzkomórkowych 

rozkładają one spolimeryzowane i nierozpuszczalne związki organiczne budujące 

substrat (białka, tłuszcze, węglowodany) do związków rozpuszczalnych w wodzie, 

takich jak kwasy tłuszczowe, alkohole i amoniak. Na czele tej grupy mikroorganizmów 

stoją beztlenowce obligatoryjne – bezwzględne beztlenowce żyjące jedynie w warun-

kach pozbawionych tlenu, który jest dla nich toksyczny (Bacillus, Pseudomonas, 

Clostridium, Bifidobacterium) oraz fakultatywne beztlenowce (względne), rozwijające 

się zarówno w warunkach tlenowych i beztlenowych (Streptococcus, Entero-

bacterium). Drugą grupę stanowią  bakterie kwasotwórcze, które rozkładają produkty 

hydrolizy do krótkołańcuchowych kwasów organicznych – lotnych kwasów 

tłuszczowych (LKT), alkoholi, aldehydów i produktów gazowych CO2 i H2. Trzecią 

grupę tworzą   bakterie  acetogenne  (Syntrophomonas sp.  i Syntrophabacter sp.)  

przetwarzające etanol  i  lotne  kwasy  tłuszczowe  do  octanów  oraz  CO2  i  H2. 
Metanogeny  (Archaeobacteriales, Methanosaeta, Methanobacterium, Methanospirillum, 

Methanococcus)  mające zdolność produkcji metanu są  bezwzględnymi  beztlenow-

cami stanowią czwartą, bardzo liczną grupę mikroorganizmów prowadzących 

beztlenowe przemiany materii organicznej [15-17]. Należą one do odrębnej domeny 

archeonów (dawniej zaliczane były bakterii – Archaebacteria [18]. 

Dobór surowców wprowadzanych do bioreaktora opiera się na ich składzie, który 

musi zapewniać jak  największą  produkcję  metanu. Wiąże się z to z zawartością 

materii organicznej,  jednak  równie  ważne jest występowanie w nim mikroelementów 

i pierwiastków śladowych, stanowiących o  wzroście  i  przetrwaniu bakterii. Tempo 

rozkładu substratów oraz ilość i skład wyprodukowanego biogazu zależą od wielu 

parametrów, m.in. od zawartości związków trudno rozkładalnych oraz od warunków 

panujących w bioreaktorze, takich jak: pH, temperatura, stosunek C:N, zawartość 

lotnych kwasów tłuszczowych, zasadowość, czy wilgotność. 

Efektywność pracy biogazowni zależy od zastosowanej technologii, którą wybiera 

się zależnie od rodzaju substratów i innych czynników, w tym ekonomicznych [19,20]. 

Proces fermentacji może być jedno-, dwu- lub wielostopniowy. W technologiach 

jednostopniowych brak jest  przestrzennego rozdzielenia faz procesu fermentacji, tj.: 

hydrolizy, fazy zakwaszania, tworzenia kwasu octowego i metanogenezy. Wszystkie 

one przeprowadzane są w jednym zbiorniku. Natomiast w metodach dwu- lub 

wielostopniowych dokonuje się przestrzennego oddzielenia poszczególnych faz 

procesu na różne zbiorniki. Ze względu na temperaturę fermentacji dzielimy na 

psychrofilną, mezofilną lub termofilną. W praktyce najczęściej w bioreaktorach 

utrzymywana jest temperatura 37
o
C±1

o
C. Wg Linke i in. [21] jest to optymalna 

temperatura dla mikroorganizmów prowadzących procesy beztlenowego rozkładu 

związków organicznych komorach fermentacji. Kolejnym czynnikiem rozróżniającym 

instalacje biogazowe jest sposób napełniania materiałem wsadowym (substratem) 

bioreaktora, który może być ciągły lub nieciągły (jednorazowy). W większości 

funkcjonujących biogazowni stosowany jest system ciągły, zapewniający stałe 

wytwarzanie biogazu o wysokiej i stabilnej kaloryczności. Istotnym czynnikiem 

rozróżniających biogazownie jest także wilgotność wsadu bioreaktora. Pod tym 

względem wyróżnia się  fermentację suchą, w której zawartość suchej masy we 



 

 

Kasprzycka Agnieszka, Małgorzata Pawłowska 

 

208 

wsadzie waha się w granicach 20-40% oraz mokrą, w której zawartość suchej masy 

waha się w przedziale 7-15%.  Fermentacja sucha jest sposobem na obniżenie kosztów 

instalacji biogazowej, wynikającej głównie z mniejszej objętości komór i zmniejszenia 

zużycia energii na ogrzewanie wsadu. Rozwiązanie takie jest szczególnie korzystne 

w sytuacji, gdy surowiec musi być transportowany do dużej centralnej instalacji. Mimo 

zalet niewiele biogazowni pracuje w oparciu o metodę  fermentacji suchej. Bardziej 

powszechna  pozostaje wciąż fermentacja mokra [22-24], w której do bioreaktorów 

podawane są substraty w postaci płynnej (gnojówka, wywar gorzelniany, serwatka) lub 

w postaci upłynnionej, przy użyciu pomp i podajników. Kluczowym czynnikiem 

wpływającym na efektywność procesu prowadzonego w takich warunkach jest 

mieszanie fermentującej masy, które zapewnia utrzymanie jednorodnych warunków 

w całej objętości bioreaktora, wyrównanie temperatury oraz konsystencji mieszaniny, 

ponadto umożliwia łatwiejsze odgazowanie i zmniejszenie zawartości rozpuszczonego 

ditlenku węgla oraz zapobiega powstawaniu tzw. kożucha na powierzchni wsadu.  

Dobór technologii nie pozostaje bez wpływu na właściwości materiału pozostałego 

po fermentacji, choć najważniejszym czynnikiem w tej kwestii jest skład wsadu 

poddawanego fermentacji. Technologia decyduje jednak o uwodnieniu, stopniu 

przefermentowania, składzie mikroorganizmów, ich aktywności, właściwościach 

sanitarnych, a nawet właściwościach nawozowych [25].   

1.2. Zagospodarowanie pozostałości po fermentacji  

Drugim produktem działalności biogazowni rolniczej jest osad (pulpa) 

pofermentacyjny, stanowiący nieprzefermentowaną masę organiczną, biomasę 

mikroorganizmów i związki mineralne rozpuszczone w fazie ciekłej. Większość 

biogazowni boryka się z problem zagospodarowania tego materiału, choć jest on 

bogatym źródłem pierwiastków biogennych i substancji mogących poprawić 

właściwości fizykochemiczne gleb.  

W wielu przypadkach biogazownie są budowane w gospodarstwach skoncentro-

wanych na hodowli zwierząt gospodarskich. które generują odpady (obornik lub 

gnojowicę) o wysokiej zawartości azotu [26, 27]. Jednak osad pofermentacyjny musi 

być zagospodarowany w taki sposób, aby wybrany sposób utylizacji był zgodny 

z warunkami środowiskowymi i przepisami prawa [28]. Dawka azotu wprowadzonego 

do gleby wraz z nawozem jest ograniczona do 170 kg·ha
-1

. Biogazownia o mocy 1 

MW, wykorzystująca odpady rolnicze (obornik, gnojowica) w mieszaninie z kiszonką 

roślinną wytwarza od 20 do 30 ton odpadów pofermentacyjnych rocznie [29, 30]. Aby 

zagospodarować taką ilością, należy udostępnić 2-3 tys. ha gruntów ornych do 

stosowania odpadu przefermentowanego.  

Rolnicze wykorzystanie pofermentu natrafia na szereg barier, wynikających między 

innymi z wysokiego uwodnienia i niestabilności chemicznej, jak również z ograniczeń 

praktycznych, związanych z koniecznością dostosowania się do sezonu wegetacyjnego 

roślin czy pory roku. Bariery te można jednak ograniczyć poprzez peletyzację, która 

pozwala na uzyskanie nawozu o niskiej wilgotności, a przez to większej odporności  na 

biodegradację. Przykładem mogą u być badania przestawione przez Kasprzycka i in. 

[31], gdzie omówiono proces technologiczny otrzymywania peletów organiczno-

mineralnych na bazie pofermentu z biogazowni. Do skomponowania nawozu 
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wykorzystano również popiół oraz dodatki mineralne, w celu uzupełnienia  materiału 

w składniki mineralne i azot.  

Na jakość peletów nawozowych mogą wpływać warunki ich przechowywania 

i transportu [32]. Temperatura  powietrza, w zależności od pory roku, pory dnia 

i nasłonecznia, może powodować wzrost temperatury występującej wewnątrz pomiesz-

czeń magazynowych czy silosów, a tym samym – wzrost temperatury peletów tam 

przechowywanych. Podobne zjawisko może mieć miejsce także podczas przewozu 

peletów środkami transportu. Złe warunki przechowywania nawozów, szczególnie 

organicznych mogą stać się przyczyną pogorszenia się ich właściwości i zmniejszenia 

ich wartości użytkowej. Najczęstszy problem z jakim spotykają się rolnicy to zbrylanie 

się nawozów podczas dłuższego ich przechowywania, a to za sprawą higroskopijności 

nawozów. Nieodpowiednio zabezpieczony nawóz pochłania wilgoć z otoczenia co 

powoduje zbrylanie się materiału, które utrudnia jego równomierne rozprowadzenie 

[33]. Niezwykle istotnym czynnikiem podczas przechowywania nawozów jest 

temperatura. Wzrost temperatury w złożu może doprowadzić do jego przegrzania się 

a w konsekwencji i samozapłonu.  

Do mikroorganizmów zasiedlających przechowywany materiał zalicza się bakterie 

i grzyby. Występowanie obu tych grup mikroorganizmów uwarunkowana jest 

aktywnością wodną (aw) materiału, czyli stosunku ciśnienia pary wodnej nad badanym 

produktem do ciśnienia pary wodnej nad czystą wodą w tej samej temperaturze. Dla 

czystej chemicznie wody aw=1. Wraz ze wzrostem stężenia rozpuszczalnych w niej 

związków aktywność wody spada. Podczas przechowywania nawozu następuje 

nierównomierne ogrzewanie materiału, wynikające ze zmian temperatury dobowej na 

zewnątrz zbiornika magazynowego. Materiał, który znajduje się w warstwie 

przyściennej zbiornika narażony jest na częste schładzanie i nawilżenie. Przy spadku 

temperatury do około 15
o
C na ścianach silosu następuje wydzielanie się wody 

(6,1g/1m
3
), która stwarza dogodne warunki dla rozwoju niepożądanych mikroorga-

nizmów [34]. W prawidłowo wysuszonym materiale aw < 0,70 natomiast bakterie do 

swojego wzrostu wymagają aw > 0,90. Inaczej sytuacja się przedstawia w przypadku 

grzybów, które nie są tak wymagające i mogą rosnąć przy wartości aw wahającym się 

w przedziale 0,60 - 0,40. Z tego powodu grzyby strzępkowe (pleśnie) są bardzo 

rozpowszechnione w środowisku przechowalniczym i są głównym powodem psucia 

się materiałów przechowywanych 

1.3. Aktywność enzymatyczna jako wskaźnik jakości gleb  

Obecność mikroorganizmów w glebie nierozerwalnie wiąże się z produkcją 

enzymów, biorących udział w ich procesach życiowych. Ilość tych enzymów 

w środowisku świadczy o nasileniu procesów, z którymi są one powiązane i może być 

wskaźnikiem oceny aktywności biologicznej gleby. Pod pojęciem tym rozumie się 

nasilenie procesów życiowych mikroorganizmów ją zasiedlających, wyrażane jako 

stopień ich rozmnożenia się albo aktywność produkowanych przez nie enzymów, 

takich jak  dehydrogenazy, fosfatazy celulazy, β-glukozydazy, proteazy, arysulfataza, 

ureazy [35]. 

Do enzymów, które najlepiej charakteryzują aktywność biologiczną gleby zalicza 

się dehydrogenazę, fosfatazę oraz ureazę [36]. Dehydrogenazy zlokalizowane są 
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w cytoplazmie lub w specyficznych strukturach utworzonych z błon cytoplazma-

tycznych. Należą do oksydoreduktaz – katalizują utleniane związków organicznych 

przez odłączenie od nich elektronów i protonów. W  warunkach tlenowych są one 

przenoszone poprzez szereg pośredników na elementy łańcucha oddechowego 

i ostatecznie na tlen. Końcowym akceptorem w warunkach tlenowych mogą być 

związki organiczne. Dehydrogenazy są elementem metabolizmu oddechowego, 

związanego z wytwarzaniem energii biologicznej dostępnej (ATP) [37]. 

Główna część azotu organicznego gleby jest składnikiem trwałej substancji 

organicznej gleby, tj. próchnicy, jako frakcja białek oraz produktów ich hydrolizy  

– aminokwasów, związanych z polifenolami i cukrami. Związki organiczne azotu 

w postaci resztek pożniwnych lub nawozów organicznych lub organiczno-mineralnych 

ulegają w glebie złożonym przemianom biochemicznym. We wszystkich procesach 

przemian białek  biorą udział mikroorganizmy wytwarzające specyficzne enzymy  

– ureazy. Są to enzymy katalizujące hydrolizę mocznika do dwutlenku węgla i jonu 

amonu [38]. Część zawartych w glebie jonów amonowych zostaje zasymilowana przez 

rośliny i ponownie wbudowana w związki organiczne komórek [39]. Szybkość rozkładu 

mocznika zależy w dużej mierze od odczynu gleby, gdyż rozwój bakterii mocznikowych 

przy niskiej wartości pH ulega zahamowaniu. Największą aktywność ureaza wykazuje 

w temperaturze 37°C przy pH 7,2-7,9 [40].  

Fosfor obok azotu, węgla i siarki należy do pierwiastków, które pełnią jedną 

z najważniejszych funkcji w metabolizmie roślin. Rośliny, podobnie jak i inne 

organizmy, wykorzystują wyłącznie nieorganiczne związki fosforu w postaci jonów 

ortofosforanowych, dlatego też związki organiczne fosforu muszą być wcześniej 

rozłożone na drodze hydrolizy przy udziale enzymów hydrolitycznych zwanych 

fosfatazami [41].  

Badania potwierdziły, że zróżnicowanie gatunkowe oraz liczebność drobno-

ustrojów w glebie, jak również poziom ich aktywności enzymatycznej jest dodatnio 

skorelowany z żyznością i urodzajnością gleb [42], te zaś zależą od właściwości 

chemicznych i fizycznych gleb [43,44,45,46], na które wpływ ma nawożenie. Według 

Barabasza i Vořišeka [47] nawożenie azotem, zarówno w formie nawozów 

organicznych, jak i mineralnych ma istotne znaczenie dla aktywności mikro-

organizmów glebowych.  

Zmiany aktywności enzymatycznych gleb wywołane wprowadzeniem nawozów 

organicznych, takich jak obornik czy kompost były przedmiotem zainteresowania 

wielu badaczy [48,49,50], lecz wpływ odpadów stanowiących pozostałość pofermen-

tacyjną z biogazowni na właściwości enzymatyczne był jak dotąd przedmiotem 

nielicznych badań. Alburquerque i in. [51] badali aktywność dehydrogeazy,  

-glukozydazy, proteazy, ureazy i fosfatazy jako wskaźników oceny zmian 

zachodzących w glebie nawożonej odpadem pofermentacyjnym, obornikiem bydlęcym 

i nawozami mineralnymi. Badania prowadzili w warunkach polowych przez dwa 

sezony wegetacyjne. W przypadku stosowania pofermentów obserwowano intensywny 

przyrost biomasy mikroorganizmów czemu towarzyszył wzrost aktywności enzyma-

tycznej gleby. Aktywność dehydrogenazy wzrosła o 40% w stosunku do gleby 

kontrolnej nienawożonej, i była porównywalną z obserwowaną w glebie z obornikiem. 
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Aktywności ureaz były zbliżone we wszystkich glebach. Natomiast aktywność fosfataz 

wzrosła po zastosowaniu wszystkich rodzajów nawożenia.  

Badania prowadzone na peletyzowanych nawozach organiczno-mineralnych 

otrzymanych na bazie osadu pofermentacyjnego z biogazowni rolniczej, popiołów po 

spalaniu biomasy oraz dodatków mineralnych, takich jak wapno palone, zeolity 

i bentonit wykazały, że warunki  przechowywania tych nawozów wpływają na ich 

aktywność enzymatyczną [52]. Badaniami objęto nawozy, które przez okres jednego 

roku były przechowywane w pomieszczeniu nieogrzewanym, w którym temperatura 

i wilgotność powietrza podlegały dużym wahaniom, zależnie od warunków atmosfer-

rycznych. Porównywano właściwości prób nawozów przechowywanych w szczelnym 

opakowaniu oraz wystawionych na działanie czynników zewnętrznych przez cały 

okres badań. Stwierdzono, że najwyższą aktywnością wykazał dehydrogenaza co 

świadczy o intensywniejszych przemianach materii organicznej zawartej w peletach. 

Aktywność dehydrogenaz i fosfataz w badanych nawozach były na wysokim 

poziomie, w porównaniu do wartości mierzonych w glebach. 

2. Podsumowanie 

Proces pozyskiwania osadu pofermentacyjnego z biogazowni, jego przekształcanie 

w nawóz oraz magazynowanie, powinien być poddawany ocenie jakościowej. 

Aktywność enzymatyczna wydaje się być czułym wskaźnikiem, w celu określenia 

zmian zachodzących podczas magazynowania nawozu organicznego. Wskazane są 

dalsze badania omawianych nawozów w kierunku jakościowym, podczas 

magazynowania. 
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Aktywność enzymatyczna jako podstawa do oceny zmian zachodzących podczas 

magazynowania nawozu utworzonego na bazie pofermentu z biogazowni. Artykuł  

przeglądowy 

Streszczenie 

Celem przeglądowego opracowania, jest omówienie zagadnień związanych z procesem fermentacji 

metanowej, szeroko wykorzystywanej w instalacjach biogazowni rolniczych gdzie, jednym z głównych 

produktów jest osad pofermentacyjny mający zastosowanie jako komponent do produkcji nawozu. Gleba 

jako nośnik wielu związków organicznych oraz mikroorganizmów uwarunkowana jest aktywnością 

enzymatyczną, która w optimum swego działania warunkuje rozwój i wzrost roślin. Omawiane 

w opracowaniu nawozy, musza spełniać wymogi prawne w ich stosowaniu jak również stanowić 

substancję dodaną, czyli być aktywatorem działania enzymów. 

Słowa kluczowe: osad pofermentacyjny, aktywność enzymatyczna, nawóz organiczno-mineralny  

Enzymatic activity as a basis for evaluation of changes occurring during storage 

of fertilizer formed on the basis of ferment from biogas plant. Review. 

Abstract  

The aim of the review study is to discuss issues related to the methane fermentation process. It is widely 

used in agricultural biogas installations. One of the main products of the biogas plant is post-fermentation 

sludge, which is used as a component in the production of fertilizer. Soil as a carrier of many organic 

compounds and microorganisms is conditioned by enzymatic activity.   The fertilizers discussed in the 

study must meet the legal requirements for their use as well as be an added substance, i.e. they must be an 

activator of enzyme activity. 

Keywords: post-fermentation sludge, enzymatic activity, organic-mineral fertilizer 
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Wyzwania w terapii protonowej  

– jak leczyć nowotwory lepiej? 

1. Wprowadzenie 

Średnia oczekiwana długość życia mieszkańców krajów rozwiniętych systema-

tycznie rośnie w ostatnich dekadach. Sprawia to, że wzrasta w społeczeństwach tych 

krajów odsetek ludzi starszych, którzy częściej wymagają leczenia z wykorzystaniem 

zaawansowanych technik. Z danych WHO i Eurostatu wynika, że w Unii Europejskiej 

co czwarty człowiek umiera z powodu zachorowania na nowotwór. Co roku notuje się 

3,7 mln nowych przypadków zachorowań i 1,9 mln zgonów spowodowanych 

nowotworami, co czyni z nich drugą najczęstszą przyczynę śmierci w Europie, zaraz 

po chorobach układu krążenia. Polska nie odbiega od średniej europejskiej. Wśród 

głównych przyczyn zachorowań wymieniane są takie czynniki jak rosnąca długość 

życia, nadużywanie alkoholu i wyrobów tytoniowych, nieodpowiednia dieta, oraz brak 

aktywności fizycznej [1]. Ze względu na wzrastającą liczbę zachorowań na nowotwory 

i brak w pełni skutecznych metod leczenia, naukowcy poszukują nowych metod 

leczenia. 

Obecnie w walce z nowotworem stosowane są głównie trzy techniki: chirurgia, 

chemioterapia oraz radioterapia. W tej ostatniej do napromieniania stosuje się 

najczęściej promieniowanie rentgenowskie (tzw. radioterapia konwencjonalna), choć 

kliniczne zastosowanie wiązek jonów staje się coraz bardziej powszechne (terapia 

jonowa). Wśród używanych wiązek jonów dominują wiązki protonów, ponieważ 

akceleratory do przyspieszania cięższych jonów są wielokrotnie droższe w budowie 

i utrzymaniu. Wciąż wysokie koszty napromieniania z wykorzystaniem wiązek 

protonowych (2-3 razy wyższe niż z wykorzystaniem konwencjonalnej radioterapii) 

stanowią istotne ograniczenie w ich zastosowaniu klinicznym. Wysokie koszty 

radioterapii jonowej wynikają między innymi z zastosowania drogich akceleratorów, 

takich jak synchrotrony lub cyklotrony, które są bardziej zaawansowaną technologią 

w porównaniu z kompaktowymi akceleratorami liniowymi stosowanymi w ośrodkach 

konwencjonalnej radioterapii. W ciągu ostatnich pięciu lat liczba ośrodków 

terapeutycznych stosujących protony do leczenia nowotworów wzrosła dwukrotnie.  

2. Terapia protonowa 

2.1. Podstawy fizyczne 

Zalety terapii protonowej, w stosunku do radioterapii konwencjonalnej, są związane 

z dwoma efektami. Po pierwsze, w charakterystyce głębokościowej strat energii 

protonów w materii rysuje się wyraźne maksimum, którego położenie zależy od 

                                                                
1 aleksandra.wronska@uj.edu.pl, Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego, Wydział Fizyki, Astronomii 

i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Jagielloński, http://www.fais.uj.edu.pl. 
2 antoni.rucinski@ifj.edu.pl, Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, 

http://www.ifj.edu.pl. 

mailto:aleksandra.wronska@uj.edu.pl
http://www.fais.uj.edu.pl/
mailto:antoni.rucinski@ifj.edu.pl
http://www.ifj.edu.pl/


 

 

Aleksandra Wrońska, Antoni Ruciński 

 

216 

energii padających protonów. Jest to tzw. pik Bragga, dzięki któremu możliwe jest 

lepsze kształtowanie przestrzennego rozkładu zdeponowanej dawki (tzw. konformalność), 

ze znacznym ograniczeniem dawki deponowanej w tkankach położonych płycej niż 

guz i całkowitym wyeliminowaniem dawki w tkankach położonych głębiej. Oddzia-

ływanie fotonów, używanych w konwencjonalnej radioterapii, z mikroskopowego 

punktu widzenia polega na zupełnie innych procesach fizycznych niż w przypadku 

protonów. W związku z tym profil głębokościowy dawki zdeponowanej przy ich 

pomocy ma inny kształt, a jego maksimum znajduje się tuż pod powierzchnią. Jest to 

zobrazowane na rys. 1. 

 
Rysunek 22. Profile głębokościowe dawki zdeponowanej w jednowiązkowej radioterapii konwencjonalnej 

wykorzystującej fotony o różnych energiach (krzywe ciągła i mieszana), terapii elektronowej (krzywa 

kropkowana) i terapii protonowej (krzywa kreskowana) [2] 

Z porównania planów leczenia opracowanych dla konkretnych pacjentów wynika, 

że całkowita dawka zdeponowana w zdrowych organach podczas terapii protonowej 

jest nawet 2-3 razy mniejsza w stosunku do terapii konwencjonalnej (fotonowej) [3]. 

Jest to istotne, ponieważ pozwala zredukować prawdopodobieństwo wystąpienia 

efektów ubocznych i komplikacji, takich jak na przykład nowotwory wtórne. Po 

drugie, skuteczność biologiczna dawki dostarczonej przez wiązkę protonową, której 

gęstość jonizacji w piku Bragga sięga kilku keV/µm, jest nieco większa niż tej 

pochodzącej od fotonów (~1 keV/µm), nieznacznie zwiększając prawdopodobieństwo 

wystąpienia poważniejszych i trudniejszych do autonaprawienia uszkodzeń DNA.  

  



 

 

Wyzwania w terapii protonowej – jak leczyć nowotwory lepiej? 

 

217 

2.2. Wczoraj i dziś 

Od napromienienia pierwszego pacjenta wiązką protonową w Berkeley minęło już 

ponad sześćdziesiąt lat, w czasie których terapia protonowa została znacząco 

ulepszona, m.in.: 

 zamiast przecinających się pól o wspólnym izocentrum, wykorzystuje się pik 

Bragga i technikę modulacji intensywności; 

 ze względu na efekty biologiczne napromienienie podzielono na frakcje; 

 przez zastosowanie superpozycji wiązek rozproszonych o różnych energiach 

uzyskuje się poszerzony pik Bragga (SOBP) pokrywający całą objętość guza; 

 najnowsza, stosowana obecnie standardowo w nowych ośrodkach technologia 

dostarczenia dawki zapewnia wysoką konformalność przez wprowadzenie wiązek 

o bardzo wąskim, kilkumilimetrowym profilu, tzw. wiązek ołówkowych, którymi 

można dostarczać przepisaną dawkę woksel po wokselu przy pomocy układów 

magnesów skanujących. Pozwala to na wyeliminowanie elementów pasywnych, 

takich jak kolimatory i kompensatory; 

 pola można dostarczać z różnych kierunków z wykorzystaniem rotacyjnego 

ramienia gantry, które umożliwia napromienianie z dowolnego kierunku; 

 nastąpił transfer technologii z centrów badawczych do szpitali, a produkcją 

akceleratorów i wyposażenia wykorzystywanego do kontroli jakości terapii 

protonowej zajęły się koncerny przemysłowe; 

 plany leczenia przygotowywane są w niezwykle zaawansowany sposób: obrazy 

z tomografii komputerowej (CT) wykorzystywane są do optymalizacji planów 

leczenia za pomocą zaawansowanych metod obliczeniowych, a dodatkowa 

informacja z obrazowania różnej modalności takiej jak pozytonowa tomografia 

emisyjna (PET) i rezonans magnetyczny (MRI), wykorzystywane są do 

precyzyjnego zlokalizowania nowotworu. 

Daje to obraz terapii protonowej jako precyzyjnej i selektywnej metody leczenia. 

Obecnie (2018) 70 ośrodków na świecie oferuje terapię protonową, a dalsze 70 jest 

w budowie [4]. W Polsce jedyny ośrodek radioterapii protonowej znajduje się 

w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie. Spodziewane jest, że w 2020 roku 

liczba ośrodków oferujących terapię protonową na świecie wzrośnie do około 100. 

2.3. Ograniczenia metody 

Charakterystyka głębokościowa wiązki protonowej z charakterystycznym pikiem 

Bragga czyni wiązkę protonową atrakcyjną dla radioterapii. Ta charakterystyka jest 

jednak także przyczyną niepewności i stanowi ograniczenie w dostarczeniu dawki 

w ośrodkach niejednorodnych o dużych gradientach gęstości. Chociaż zasięg protonów 

może zostać precyzyjnie wyznaczony w znanym, jednorodnym ośrodku, wyznaczenie 

zasięgu protonów w tkankach jest obarczone niepewnościami. Stanowi to problem 

w przypadku pacjentów z nowotworami zlokalizowanymi w pobliżu ważnych 

organów, np. rdzenia kręgowego lub w mózgu. Źródła tych niepewności to m.in. 

ograniczona dokładność konwersji obrazów tomografii komputerowej na mapy 

zdolności hamowania protonów niezbędne do opracowania planu leczenia, pozycjo-

nowanie pacjenta czy zmiany anatomiczne zachodzące w pacjencie pomiędzy 
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poszczególnymi frakcjami (ubytek masy ciała, zmiana kształtu i objętości guza, 

wypełnienie zatok wydzieliną w przypadku kataru, itp.) lub w obrębie jednej frakcji ze 

względu na poruszanie się organów, na przykład przy oddychaniu. Te niepewności 

mogą prowadzić do przesunięcia pozycji piku Bragga, a co za tym idzie zdeponowanej 

dawki. W wyniku takiego efektu może dojść do zbędnego napromienienia zdrowych 

tkanek i zdeponowania mniejszej niż przewidziana w planie leczenia dawki w części 

objętości guza. Zostało to przedstawione na rys. 2 dla krzywej głębokościowej wiązki 

fotonowej (po lewej) i dla wiązki protonowej (po prawej). Na rysunku porównano 

wpływ niedokładnej znajomości własności tkanki w przypadku radioterapii konwen-

cjonalnej i protonowej. Efekty brzegowe zaznaczono czerwonymi kółkami. Widać, że 

o ile w przypadku radioterapii konwencjonalnej (fotonowej) efekt w obszarze objętości 

guza jest niewielki, to w przypadku terapii protonowej może prowadzić do naświetlenia 

zdrowych tkanek za guzem i zmniejszenia dawki w jego płycej położonych częściach. 

 
Rysunek 23. Wpływ niepewności zasięgu na rozkład dawki zdeponowanej w konwencjonalnej radioterapii 

(po lewej) i w terapii protonowej (po prawej). Rysunek z [5] 

Obecnie, aby zapewnić dokładne pokrycie obszaru nowotworu dawką terapeu-

tyczną, w praktyce klinicznej stosowanej są marginesy bezpieczeństwa rzędu 3-4% 

zasięgu protonów [6], co prowadzi do niepożądanego, częściowego napromieniowania 

dawką terapeutyczną zdrowych tkanek otaczających nowotwór. 

3. Wyzwania w terapii protonowej 

Postęp kliniczny w radioterapii protonowej można uzyskać poprzez zredukowanie 

marginesów bezpieczeństwa lub zastosowanie nowych protokołów leczenia, jedynie 

pod warunkiem, że dawka terapeutyczna jest precyzyjnie dostarczona do obszaru 

nowotworu. 

Niepewność zasięgu wiązki w radioterapii protonowej może przyczynić się do 

różnicy pomiędzy rozkładem dawki przewidzianym w planie leczenia, a rzeczywiście 

zastosowanym leczeniem. Może to prowadzić do zdeponowania znaczącej dawki 

w sąsiadujących narządach krytycznych. Z tego powodu przedmiotem badań i rozwoju 

w dziedzinie radioterapii protonowej są metody monitorowania zasięgu protonów. Już 

w 2014 roku NuPECC (Nuclear Physics European Collaboration Committee) 

w swoim raporcie zwracał uwagę, że opracowanie technologii umożliwiającej monito-

rowanie zasięgu wiązki w czasie rzeczywistym jest jednym z najważniejszych wyzwań 
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w rozwoju terapii protonowej [7]. Innym sposobem zniwelowania niepewności zasięgu 

jest zastosowanie zaawansowanych metod obliczeniowych do planowania leczenia 

takich jak metody Monte Carlo. W Instytucie Fizyki Jądrowej PAN prowadzone są 

obecnie badania nad wykorzystaniem takich metod do obliczania planów leczenia 

pacjentów [8]. Opracowane narzędzia pozwolą ulepszyć planowanie leczenia oraz 

w pełni wykorzystać potencjał i korzyści płynące z zastosowania wiązki protonowej 

w radioterapii. 

Innym problemem, szczególnie istotnym w radioterapii nowotworów zlokali-

zowanych w obrębie klatki piersiowej i jamy brzusznej, jest zjawisko ruchu organów 

wewnętrznych związane z procesami życiowymi, przede wszystkim oddychaniem. Ich 

uwzględnienie wymaga dodania wymiaru czasowego zarówno na etapie obrazowania, 

przygotowywania planu leczenia, jak i podczas napromieniania pacjenta. 

3.1. Monitorowanie rozkładu dawki 

3.1.1. Pozytonowa tomografia emisyjna (PET) 

Pomiędzy protonami wiązki a jądrami atomów napromienianej tkanki zachodzą 

reakcje jądrowe, z których część prowadzi do powstania izotopów 
+
 promienio-

twórczych, głównie 
15

O, 
13

N i 
11

C, o czasach połowicznego rozpadu wynoszących 

w przybliżeniu odpowiednio 2, 10 i 20 minut. Jako produkt rozpadu tych jąder 

pojawiają się pozytony, które ulegają niemal natychmiastowej anihilacji generując dwa 

kwanty gamma o energii 511 keV każdy, poruszające się w przeciwnych kierunkach. 

Rejestracja takich par i trójwymiarowa rekonstrukcja obrazu jest podstawą pozyto-

nowej tomografii emisyjnej (PET). Podstawową różnicą w zastosowaniu PET do 

weryfikacji zasięgu wiązki w porównaniu z techniką PET stosowaną w obrazowaniu 

diagnostycznym jest fakt, że do weryfikacji wykorzystuje się izotopy 
+
 promienio-

twórcze wytworzone przez wiązkę protonową, natomiast w konwencjonalnej technice 

PET wprowadza się do organizmu pacjenta znaczniki, które je zawierają i koncentrują 

się w obszarze nowotworu, co umożliwia jego zobrazowanie. Celem tego typu 

pomiarów w terapii protonowej jest weryfikacja zasięgu protonów. Do rekonstrukcji 

trójwymiarowego rozkładu dawki z obrazu PET niezbędne są zaawansowane 

symulacje wykorzystujące metody Monte Carlo. 

Komercyjny tomograf PET wykorzystany był do monitorowania zasięgu w testach 

klinicznych przeprowadzonych w ośrodku radioterapii jonowej w Heidelbergu 

(Heidelberg Ion Beam Therapy Centre HIT) w Niemczech [9]. Zastosowana 

w Heidelbergu metoda monitorowania zasięgu to tzw. off-line PET, w którym pomiar 

rozkładu aktywności 
+
 odbywa się poza pokojem terapii, po około 10 minutach od 

zakończenia napromieniania. Wady tej metody to niski poziom sygnału ze względu na 

rozpad istotnej liczby jąder promieniotwórczych w czasie transportu pacjenta do 

pokoju obrazowania oraz zachodzący w tym czasie efekt biologicznego rozmycia 

sygnału (ang. biological wash-out) [10-12].  

Lepszą statystykę i ograniczenie biologicznego rozmycia oferują metody pomiaru 

aktywności w pokoju terapii (in-room). Bezpośrednio po zakończeniu napromienienia, 

pacjenta unieruchomionego w pozycji leczenia można przemieścić, korzystając 

z zasięgu ramienia robota podtrzymującego stół leczenia, z linii wiązki do pola 



 

 

Aleksandra Wrońska, Antoni Ruciński 

 

220 

widzenia tomografu PET i tam dokonać pomiaru rozkładu aktywności. Pomiar można 

też prowadzić w trakcie napromienienia w pozycji leczenia, gdy pacjent jest w linii 

wiązki, gdy wiązka jest wyłączona metodą inter-spill PET lub włączona, metodą in-

beam PET. Ze względu na ograniczenia mechaniczne i przestrzenne pokoju terapii 

oraz konieczność uwzględnienia zadanej pozycji leczenia pacjenta i położenia ramienia 

gantry, integracja dwóch płaskich, równoległych głowic PET w pozycji leczenia 

pacjenta jest uznawana za możliwe rozwiązanie technologiczne [13, 14] do pomiaru 

zasięgu wiązki w pozycji leczenia pacjenta (inter-spill i in-beam). Ostatnio przepro-

wadzone próby kliniczne, wykonane przy użyciu dedykowanego tomografu 

przedstawionego na rys. 3, wykonano w centrum CNAO w Pavii [15, 16] . 

 
Rysunek 24. Zdjęcie tomografu o dwóch płaskich głowicach, zastosowanego do rekonstrukcji rozkładu 

emiterów + w czasie rzeczywistym w warunkach klinicznych w CNAO w Pavii [16] 

Pomiar aktywności in-beam jest wymagający technologicznie ze względu na 

konieczność dyskryminacji aktywności pochodzącej od pierwiastków promienio-

twórczych 
+
 od promieniowania tła (głównie neutrony i fotony z innych reakcji 

jądrowych). Szczegółowy przegląd zastosowań PET do weryfikacji zasięgu wiązki 

protonowej można znaleźć np. w [17]. 
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Obecnie przy współpracy Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie i Uniwer-

sytetu Jagiellońskiego prowadzone są badania nad zastosowaniem nowatorskiej 

tomografii PET do monitorowania zasięgu w radioterapii protonowej. Naukowcy 

oczekują, że zastosowanie szybkiej technologii odczytu sygnału oraz modularnej 

budowy tomografu Jagiellonian PET (J-PET) [18] zbudowanego ze scyntylatorów 

plastikowych pozwoli na monitorowanie zasięgu w radioterapii protonowej z dużą 

precyzją w czasie rzeczywistym. Testy przedkliniczne tego rozwiązania technolo-

gicznego są planowane w roku 2019. 

3.1.2. Natychmiastowe promieniowanie gamma (Prompt Gamma) 

Oprócz promieniowania 
+
 produktami reakcji jądrowych protonów wiązki 

z jądrami atomów tkanek są także kwanty  o różnych energiach. Składowa ciągła 

widma energetycznego, które można zmierzyć eksperymentalnie, zawiera trudną do 

wyeliminowania domieszkę pochodzącą od rejestracji neutronów tła. Dlatego, z punktu 

widzenia monitorowania zasięgu wiązki, bardziej przydatne są kwanty  emitowane 

w wyniku przejść dyskretnych, do których dochodzi podczas de-ekscytacji jąder 

atomów tkanki uprzednio wzbudzonych przez oddziaływanie z protonami. Do 

najważniejszych przejść należą 
12

C4.44→g.s. oraz 
16

O6.13→g.s. („g.s.” oznacza stan 

podstawowy), ponieważ węgiel i tlen należą do budulców każdej tkanki, 

a odpowiadające tym przejściom linie spektralne są łatwe do zidentyfikowania 

w widmach, gdyż tło w obszarze wysokich energii jest niewielkie. Należy podkreślić, 

że czasy typowe dla takich procesów są bardzo krótkie, rzędu 10
-15

-10
-12

 s, stąd 

angielska nazwa metody prompt gamma imaging (PGI). Ta cecha pozwala na 

całkowitą eliminację wpływu rozmycia biologicznego obecnego przy detekcji 

promieniowania 
+
 poza pokojem leczenia. Rozwój metody zapoczątkowany został 

przez grupę koreańską, która po raz pierwszy wykazała istnienie korelacji pomiędzy 

charakterystyką widma emitowanego z danej głębokości, a pozycją względem piku 

Bragga w roku 2006 [19]. Te pionierskie badania były kontynuowane przez inne grupy 

[20–24]. Przykładowe wyniki obrazujące korelację natężenia kwantów  pochodzących 

z wspomnianych wcześniej przejść z głębokością przedstawia rys. 4. Wyniki te 

wskazują, że na podstawie rejestrowanej charakterystyki natychmiastowego promie-

niowania  można wnioskować nie tylko o pozycji piku Bragga, ale także o składzie 

pierwiastkowym tkanki penetrowanej przez wiązkę protonową [21,23] . 
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Rysunek 25. Zależności przekroju czynnego na emisję kwantów  z dwóch typowych przejść jądrowych od 

głębokości penetracji wiązki protonowej w fantomach o różnym skłdzie pierwiastkowym. Zasięg protonów 

zaznaczono czerwoną linią [opracowanie własne] 

Proponowane są różne rozwiązania technologiczne oparte na natychmiastowym 

promieniowaniu , wykorzystujące jego charakterystyki przestrzenne, energetyczne, 

a także czasowe. W literaturze funkcjonują pojęcia prompt gamma spectroscopy 

(PGS), prompt gamma imaging (PGI), prompt gamma timing (PGT), prompt gamma 

peak integrals (PGPI) opisujące różne podejścia do weryfikacji zasięgu protonów czy 

rozkładu dawki w zależności od rodzaju wykorzystanych charakterystyk. Zostaną one 

krótko opisane poniżej. 

Koncepcyjnie najprostsze do realizacji jest podejście, w którym wykorzystuje się 

pozycyjnie czuły detektor przesłonięty kolimatorem ze szczeliną o ściętych brzegach 

(ang. knife-edge shaped slit camera) zobrazowany na rys. 5. Takie rozwiązanie 

umożliwia jednowymiarową rekonstrukcję rozkładu zdeponowanej dawki, a więc 

weryfikację zasięgu wiązki, i może być używane jedynie do wiązek ołówkowych. Jest 

to podejście najbardziej zaawansowane w realizacji, w 2016 roku w Dreźnie odbyły się 

pierwsze testy kliniczne [25], których autorzy opisali dokładność odtworzenia pozycji 

piku Bragga jako 2 mm. W realizacji, w której używa się kolimatora z równoleg-

łościenną szczeliną oraz detektora o wystarczającej energetycznej zdolności rozdziel-

czej, można analizować stosunki udziałów poszczególnych przejść dyskretnych 

w widmie i na tej podstawie wnioskować o pozycji obserwacji względem pozycji piku 

Bragga, co jest podstawą metody prompt gamma spectroscopy [21]. 
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Rysunek 26. Wyznaczanie zasięgu wiązki przy pomocy kamery szczelinowej. Ukośnie z lewej strony pada na 

pacjenta wiązka protonowa, ukośnie w prawo narysowano tę część natychmiastowego promieniowania 

gamma, która po przejściu przez szczelinę kolimatora trafia do detektora. Rysunek z [26] 

Nieco bardziej zaawansowane, nie tylko ze sprzętowego punktu widzenia, ale także 

ze względu na algorytmy rekonstrukcji obrazu, są tzw. kamery komptonowskie 

(ang. Compton camera). Rezygnuje się tu z użycia kolimatorów na rzecz dwuwarst-

wowego detektora, który pozwala rejestrować zdarzenia rozpraszania Comptona 

kwantów gamma, przy czym w pierwszej warstwie rejestrowany jest rozproszony 

komptonowsko elektron, a w drugiej kwant gamma. Na podstawie wielu zarejestro-

wanych zdarzeń możliwa jest dwu-, a nawet trójwymiarowa rekonstrukcja obrazu, stąd 

nazwa metody prompt gamma imaging. Różne realizacje różnią się pomiędzy sobą 

rodzajami użytych materiałów czułych, geometrią oraz sposobami odczytu [27-31]. Na 

rys. 6 przedstawiono kamerę komptonowską uzupełnioną o funkcjonalność pomiaru 

czasu pomiędzy rejestracją protonu wiązki w detektorze wyzwalającym umieszczonym 

przed pacjentem, a rejestracją natychmiastowego kwantu . 
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Rysunek 27. Schemat kamery komptonowskiej, składającej się z części rozpraszającej (w tym przypadku 

wielowarstwowej) oraz części absorbującej. W przedstawionej realizacji dodano także detektor umożliwiający 

pomiar czasu. Informacja czasowa pozwala na efektywną eliminację tła od neutronów. Rysunek na 

podstawie [32] 

Detektor wyzwalający jest nieobecny w standardowych kamerach kompto-

nowskich, zaś w przedstawionej realizacji informacja czasowa jest wykorzystana do 

redukcji tła poprzez eliminację zdarzeń przychodzących pomiędzy pakietami wiązki, 

pochodzących głównie od rejestrowanych neutronów. Eliminacja tła z tego źródła 

przez wykorzystanie informacji czasowej jest kluczowa w przypadku terapii wiązkami 

cięższych jonów, np. węgla, ale także przy użyciu wiązek protonowych nieco poprawia 

stosunek sygnału do tła. 

Istnieje także grupa metod opartych wyłącznie o informację czasową, w których 

zamiast skomplikowanego układu kamery komptonowskiej z rys. 6 używa się 

prostego, szybkiego detektora, najczęściej scyntylacyjnego. Charakterystyka rozkładów 

czasowych rejestrowanych kwantów  także jest skorelowana z energią, a więc także 

zasięgiem wiązki, co jest podstawą techniki zwanej prompt gamma timing [33]. Po 

dokonaniu absolutnej normalizacji widm czasowych można także wykorzystać całki 

rozkładów czasowych w celu określenia otrzymanej przez pacjenta dawki, co może 

być podstawą dozymetrii in-vivo. Metoda ta, zaproponowana w [34] jest nazywana 

prompt gamma peak integral. 

Bardziej szczegółowy przegląd metod wykorzystujących natychmiastowe promie-

niowanie  do monitorowania zasięgu wiązki można znaleźć w [35]. 

3.2. Korekcja ze względu na ruch 

Ruch organów, przede wszystkim związany z oddychaniem, powoduje także ruch 

nowotworu i wprowadza niepewności położenia obszaru nowotworu oraz niepewności 

zasięgu (rys. 2). Wzajemne oddziaływanie poruszającej się wiązki skanującej i poru-

szającego się organu nazywa się w literaturze fachowej efektem interplay. Ze względu 

na niepewności napromieniania ruchomych organów tylko niewiele ośrodków na 

świecie podejmuje się leczenia takich nowotworów. Stosowane metody osłabienia 
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efektu poruszania się organów to zaawansowane metody optymalizacji planu leczenia 

i napromieniania, które uwzględniają różne możliwe pozycje nowotworu tj. niepew-

ności geometryczne i wynikające z nich niepewności zasięgu (tzw. robust optima-

zation), wielokrotne naświetlanie wiązkami o zredukowanym natężeniu w ramach 

jednej frakcji (repainting) lub bramkowanie (gating). Rozważane są również takie 

strategie jak śledzenie poruszającą się wiązką skanującą poruszającego się organu 

(tracking). Wymaga to wprowadzenia wymiaru czasowego do przygotowywanych 

planów leczenia, tzw. 4D treatment plans. Pełny opis badań dotyczących tego 

zagadnienia można znaleźć np. w [36,37]. 

Podstawą tych metod jest jednak rejestracja tego ruchu i zbudowanie modelu, który 

go opisuje, a także uwzględnienie tego ruchu w planie leczenia. Tomografia kompu-

terowa 4D (4D CT) jest obecnie najczęściej stosowanym narzędziem do obrazowania 

ruchomych organów, ale posiada pewne ograniczenia, takie jak ograniczona czasowa 

zdolność rozdzielcza i brak możliwości wykonania badania w trakcie napromieniania. 

Innymi technikami obrazowania wykorzystywanymi do korekcji ze względu na ruch są 

4D CBCT (tomografia wiązki stożkowej) oraz 4D MRI (rezonans magnetyczny) [36]. 

Oprócz budowania modelu ruchu ciała pacjenta, rozwijane są także metody 

monitorowania tego ruchu w trakcie napromieniania. Często stosowane są metody 

obrazowania powierzchni ciała pacjenta za pomocą systemów optycznych. Systemy 

takie są stosowane zarówno w trakcie obrazowania służącego do przygotowania 

modelu ruchu pacjenta, jak i podczas samego napromieniania. Inne sposoby to 

wykorzystanie np. fluoroskopii, CB CT, spirometrii czy USG. Niektóre z nich są 

inwazyjne, wymagają wprowadzenia dodatkowych znaczników referencyjnych, które 

mogą dodatkowo komplikować przygotowanie planu leczenia. 

Bramkowanie (gating) polega na włączaniu/wyłączaniu wiązki w określonych 

fazach oddechowych przewidzianych podczas planowania leczenia. Napromienianie 

odbywa się tylko wówczas, gdy objętość nowotworu znajduje się w określonej pozycji 

[38]. Nowoczesne urządzenia do terapii protonowej posiadają funkcjonalność 

sterowania przez urządzenie zewnętrzne, np. spirometry. W opiniach niektórych 

ekspertów to właśnie bramkowanie ma największe szanse na wprowadzenie w najbliż-

szym czasie, jako metoda stosunkowo prosta i przetestowana już w konwencjonalnej 

radioterapii [39]. Ta technika jest szczególnie korzystna w ośrodkach używających do 

przyspieszania wiązki nowoczesnych synchrocyklotronów, które oferują bardzo duże 

prądy wiązki, i nawet przy zastosowaniu bramkowania możliwe jest napromienienie 

objętości nowotworu nawet w ciągu jednej fazy oddechowej. 

Repainting, jak wspomniano powyżej, polega na wielokrotnym podaniu ułamka 

dawki w ramach jednej frakcji. W ten sposób dawka w każdym napromienianym 

wokselu zostaje uśredniona po fazach cyklu oddechowego, co pozwala uniknąć 

zwiększenia dawki w wokselach, które w wyniku ruchu znajdują się na drodze wiązki 

częściej niż przewidziano, oraz zmniejszenia dawki w wokselach „uciekających” z osi 

wiązki [40]. 

W metodzie śledzenia (tracking), stosowanej przy naświetlaniu wiązką skanującą, 

gdy amplituda ruchu przekracza 10 mm, pozycja każdej wiązki jest korygowana tak, 

aby uwzględnić bieżące zmiany w geometrii pacjenta [41]. Zmiany położenia 

poprzecznego mogą być wprowadzane nawet co 10 ms, co jest wystarczająco szybkie 
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do podążania za poruszającym się organem. Jednak uwzględnienie zmian położenia 

docelowej objętości wzdłuż kierunku wiązki jest nieco trudniejsze, gdyż wymaga 

zmiany energii wiązki, co jest znacznie bardziej czasochłonne [36]. 

Uwzględnienie ruchu organów w terapii protonowej wchodzi w fazę testów 

klinicznych, w których uczestniczą lekarze, fizycy i technicy, silnie reprezentowani 

w tych badaniach są przedstawiciele przemysłu [37]. 

4. Podsumowanie 

Liczba ośrodków stosujących terapię protonową do leczenia nowotworów szybko 

rośnie w ostatnich latach. Wynika to z dużego potencjału tej metody leczenia: 

możliwości niemal dowolnego kształtowania rozkładu deponowanej dawki oraz 

mniejszej ekspozycji prawidłowych tkanek na promieniowanie. Rozpowszechnienie 

radioterapii protonowej do pewnego stopnia zawdzięczamy także firmom, które 

oferują komercyjne urządzenia do napromienienia wiązką protonową, i dzięki temu 

takie urządzenia mogą stać się wkrótce standardowym elementem wyposażenia szpitali 

onkologicznych. 

Obecnie prowadzone są liczne prace badawczo-rozwojowe, które mają na celu 

umożliwienie pełnego wykorzystania zalet radioterapii protonowej w praktyce 

klinicznej. Opracowywane są metody weryfikacji zasięgu wiązki oraz metod plano-

wania leczenia i napromieniania uwzględniających ruch organów pacjenta. Jest to 

kolejny mariaż fizyki i medycyny, którego owocem będzie redukcja obecnie 

stosowanych marginesów bezpieczeństwa, a co za tym idzie poprawa jakości leczenia. 
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Wyzwania w terapii protonowej – jak leczyć nowotwory lepiej? 

Streszczenie 

Zachorowania na nowotwory stanowią obecnie drugą najczęstszą przyczynę śmierci wśród mieszkańców 

Europy. W radioterapii coraz częściej używa się do napromieniania wiązek protonowych, co pozwala na 

bardziej precyzyjne pokrycie obszarów guza oraz ograniczenie dawki deponowanej w otaczających go 

zdrowych tkankach w porównaniu z terapią promieniowaniem rentgenowskim. Terapia protonowa swą 

precyzję zawdzięcza charakterystyce fizycznej oddziaływania protonów z materią, w szczególności 

tzw. pikowi Bragga, w którym deponowana jest dawka maksymalna, i za którym gwałtownie spada ona do 

zera. Opracowywane plany leczenia oparte są o uzyskane np. w wyniku tomografii komputerowej 

trójwymiarowe modele pacjenta oraz biblioteki pozwalające na modelowanie oddziaływania protonów 

z materią. Takie podejście ma jednak ograniczoną precyzję lokalizacji piku Bragga, szacowaną na kilka 

milimetrów. W celu całkowitego wykorzystania potencjału radioterapii protonowej przedmiotem badań 

i rozwoju są metody monitorowania pozycji piku Bragga w czasie rzeczywistym, wśród których wymienić 

należy pozytonową tomografię emisyjną (PET), która wykorzystuje powstające w procesie naświetlania 

emitery + oraz rejestrację natychmiastowego promieniowania  emitowanego z naświetlanego obszaru. 

W tej drugiej technice wykorzystuje się np. kamery szczelinowe lub komptonowskie, a pierwsze testy 

kliniczne są obiecujące. Innym wyzwaniem, szczególnie istotnym podczas naświetlania zmian 

umiejscowionych w klatce piersiowej lub jamie brzusznej, jest uwzględnienie ruchu narządów związanego 

z oddychaniem. 

W niniejszym artykule przedstawiono podstawy fizyczne terapii protonowej i scharakteryzowano dostępną 

dziś technologię, opisano rozwijane obecnie metody weryfikacji przestrzennego rozkładu deponowanej 

dawki, a także metody korekcji na ruch. 

Słowa kluczowe: terapia protonowa, weryfikacja zasięgu, pik Bragga, korekcja na ruch, natychmiastowe 

promieniowanie gamma, pozytonowa tomografia emisyjna 

Challenges in proton therapy – how to treat cancer better? 

Abstract 

Cancer is the second most frequent cause of death in the European population. Proton beams are more and 

more frequently used for irradiations, as protons compared to X-rays offer more precise dose deposition in 

the tumor and reduced dose to neighboring healthy tissues. The precision of proton therapy results from the 

characteristics of proton interaction with matter, in particular the presence of the Bragg peak, where 

protons deposit their maximum dose, and almost no dose behind. The treatment plans are based on three-

dimensional patient anatomy models obtained from computed tomography, and libraries that allow 

modeling of the interaction of protons with matter. However, the Bragg peak position prediction has 

a limited precision, estimated to be in a range of several millimeters. In order to fully benefit from the 

advantages of proton therapy, methods for real-time monitoring of the Bragg peak position are an objective 

of research and development efforts. Such methods exploit + emitters which are produced by proton beam 

in the patient during irradiation and can be detected by means of positron emission tomography, or prompt 

gamma radiation detected using slit or Compton cameras. Both techniques were recently tested clinically 

and the preliminary results are promising. Another challenge of proton therapy is to consider the movement 

of organs associated with breathing during irradiation of tumors located in thorax or abdominal cavity. 

In this article, the physical backgrounds of proton therapy and the available technology are presented. We 

focus on the cutting-edge technologies enabling the verification of spatial dose distribution as well as the 

motion correction methods. 

Keywords: proton therapy, range verification, Bragg peak, motion correction, prompt gamma, positron 

emission tomography 
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Analiza wydychanego powietrza jako nieinwazyjna 

metoda monitorowania cukrzycy 

1. Wstęp 

Cukrzyca to przewlekła choroba metaboliczna związana z zaburzonym działaniem 

hormonu insuliny na skutek upośledzonej funkcji trzustki: brak produkcji lub za mała 

produkcja hormonu, który jest niezbędny do prawidłowej gospodarki cukrami. Ponadto 

może występować zmiejszona wrażliwość tkanek na insulinę. Jest to to tak zwana 

insulinooporność. Wadliwy może być także receptor dla insuliny bądź nieprawidłowe 

jego działanie. Zachorowalność na cukrzycę z roku na rok jest coraz większa  

i w związku z tym jest coraz większe zainteresowanie nowatorskimi metodami 

diagnozowania choroby, która w chwili obecnej dotyka blisko 422 miliony osób na 

całym świecie. Możemy wyróżnić trzy kierunki badań nad nieinwazyjnymi metodami 

są to: analiza składu wydychanego powietrza, analiza moczu i analiza śliny.  

W niniejszym opracowaniu autorzy skupili się jedynie na analizie wydychanego 

powietrza, która jest jednym z najmocniej rozwijanych kierunków badań i wydaje się, 

że lada moment wejdzie do podstawowej praktyki w badaniach przesiewowych. 

Wydychane powietrze jest mieszaniną wielu związków, m.in. ogromnej ilości lotnych 

związków organicznych LZO (ang. VOCs – Volatile Organic Compunds). Do dnia 

dzisiejszego udało się oznaczyć około 3500 różnych LZO obecnych w wydychanym 

powietrzu. Przy czym pojedynczy oddech zawiera ok. 500 LZO [1].  

Największym ograniczeniem w analizie wydychanego powietrza jest detekcja 

związków śladowych, mikrośladowych i submikrośladowych o stężeniu mniejszym od 

1 ppt (ang. part per trilion). Za najważniejszy biomarker cukrzycy obecny 

w wydychanym powietrzu uważa się aceton. Mechanizm produkcji acetonu w ludzkim 

organizmie wiąże się z metabolizmem hepatocytów. Utlenianiu kwasów tłuszczowych 

i aminokwasów ketogennych w wątrobie towarzyszy powstawanie dość silnych 

kwasów organicznych – kwasu acetooctowego i -hydroksymasłowego. Acetooctan 

w wyniku spontanicznej dekarboksylacji przekształca się w aceton. Acetooctan,  

β-hydroksymaślan i aceton nazywa się ciałami ketonowymi. Na rys. 1 przedstawiony 

został schemat tworzenia, wykorzystania i wydalania ciał ketonowych z organizmu. 

Lotnym związkiem usuwanym z powietrzem wydychanym z płuc jest aceton. Powstaje 

on na drodze dekarboksylacji nadmiaru acetylo-CoA, a formowany jest w procesie 

dekarboksylacji acetylooctanu pochodzącego z lipolizy lub peroksydacji lipidowej. 

                                                                
1 rydosz@agh.edu.pl, marszale@agh.edu.pl, Katedra Elektroniki, Wydział Informatyki, Elektroniki 

i Telekomunikacji, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, www.agh.edu.pl.  
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Rys.1. Tworzenie, wykorzystanie i wydalanie ciał ketonowych. Linie pogrubione oznaczają reakcje, których 

efektywność jest zmniejszona w stanie głodu. Rysunek zmodyfikowano na podstawie [2]. 

Stężenie wydychanego acetonu zawiera się w przedziale od 0,2-0,8 ppm dla osób 

zdrowych, i w przedziale od 1,8-3,4 ppm dla osób ze zdiagnozowaną cukrzycą. 

Zależność pomiędzy ilością wydychanego acetonu a stężeniem glukozy we krwi 

z reguły jest liniowa. W pracy przedstawiona zostanie innowacyjna metoda oznaczania 

stężenia glukozy we krwi na podstawie analizy śladowych ilości lotnych związków 

organicznych obecnych w wydychanym powietrzu. W trakcie realizacji badań 

i związanych z nimi projektów opracowano i opatentowano szereg elementów 

pomiarowych, które pozwoliły zbudować urządzenie do bezinwazyjnego monito-

rowania cukrzycy na podstawie analizy składu chemicznego oddechu. W rozdziale 

opisano jego podstawowe komponenty i zbudowany prototyp. 

2. Dane zachorowań na cukrzyce 

Zachorowalność na cukrzycę wzrasta w zastraszającym tempie, wg Światowej 

Organizacji Zdrowia (ang. WHO – World Health Organization) liczba zachorowań 

w roku 1980 wynosiła 108 milionów, podczas gdy w roku 2014 było to już 422 

miliony. Zwiększona liczba chorych to również wynik lepszych metod diagnos-

tycznych, które pozwalają w szybki sposób postawić prawidłową diagnozę. Niepo-

kojące są dane, wg których zaobserwowano wzrost zachorowalności wśród młodzieży 

z 4,7% (1980) do 8,5% (2014). Przewiduje się, że ponad 1,6 miliona osób zmarło 

w roku 2015 na skutek powikłań wywołanych przez cukrzycę a w roku 2030 cukrzyca 

będzie na siódmym miejscu wśród chorób bezpośrednio wywołujących zgon [1]. Na 

podstawie danych Narodowego Funduszu Zdrowia i Koalicji-Cukrzyca, podaje się, że 

w Polsce jest około 3,5 miliona osób chorych na cukrzycę, z czego około 1/3 z tych 

osób – ponad 1 milion – pozostaje niezdiagnozowanych [3, 4]. Oznacza to, że co 

jedenasta osoba w Polsce cierpi na cukrzycę. Powikłania wywoływane przez 

https://cukrzycapolska.pl/cukrzyca/
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nieleczoną cukrzycę to: powikłania sercowe (75%), udary mózgu (14%), choroby 

nerek (8%), choroby oczu (1%) [4]. Schorzenie to dotyka ludzi w każdym wieku 

i określane jest obecnie jako choroba cywilizacyjna [1]. Na rys. 1a przedstawiono 

statystki zgonów w latach 2010 – 2015 w Polsce na skutek cukrzycy, na rys. 1b liczbę 

zgonów w poszczególnych grupach wiekowych.  
 

(a)  

(b)  

 

Rysunek 1. Umieralność z powodu cukrzycy: (a) liczba zgonów w latach 2010-2015; (b) liczba zgonów 

w roku 2015 w poszczególnych grupach wiekowych [Opracowanie własne na podstawie [4]] 
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3.  Konwencjonalne metody diagnozowania cukrzycy 

Oznaczenie hemoglobiny glikowanej (HbA1C) jest powszechnie stosowanym 

wskaźnikiem w leczeniu cukrzycy. Jego wartość można bezpośrednio porównać ze 

średnim stężeniem glukozy w osoczu. Zależność pomiędzy odsetkiem HbA1C a średnim 

stężeniem glukozy w osoczu przedstawiono na rysunku 2.  

 

Rysunek 2. Zależność między średnim stężeniem glukozy w osoczu a wartością HbA1C  

[Opracowanie własne na podstawie [5]] 

Liniowa zależność między średnim stężeniem glukozy w osoczu a wartością HbA1C 

jest bardzo dobrą cechą w diagnostyce cukrzycy, gdzie zaleca się utrzymywanie 

średnich stężeń na poziomie 135 mg/dl oraz 170 mg/dl odpowiednio dla osób ze 

zdiagnozowaną cukrzycą typu 1 i typu 2. Wartości poszczególnych stężeń glukozy we 

krwi oraz ich interpretacja zostały przedstawione w tabeli 1. Stosowanie parametru 

HbA1C pozwala na określenie średniego stężenia glukozy w przeciwieństwie do 

wartości chwilowych, które mogą się znacznie różnić na początku schorzenia.  

Tabela 1. Interpretacja stężenia glukozy we krwi 

Glikemia Stężenie glukozy we krwi 

Na czczoa 

Prawidłowa glikemia na czczo 70 - 99 mg/dl (3,3 - 5,5 mmol/l) 

Nieprawidłowa glikemia na czczo 100 - 125 mg/dl (5,6 - 6,9 mmol/l) 

Cukrzyca > 126 mg/dl (7,0 mmol/l) 

w 120 min. DTTGb 

Prawidłowa tolerancja glukozy < 140 mg/dl (7,8 mmol/l) 

Upośledzona tolerancja glukozy 140-199 mg/dl (7,8 - 11,0 mmol/l) 

Cukrzyca > 200 mg/dl (11,1 mmol/l) 

Glikemia przygodnac Cukrzyca > 200 mg/dl (11,1 mmol/l) 
awykonywana w próbce krwi pobranej 8-14 godzin od ostatniego posiłku 
bDoustny Test Toleracji Glukozy (ang. OGTT - oral glucose tolerance test)cwykonywana o dowolnej porze 

dnia, niezależnie od pory ostatniego spożytego posiłku  

Źródło: Opracowanie na podstawie [5].  
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4. Nieinwazyjne metody oznaczania glukozy we krwi 

Zainteresowanie diagnozowaniem cukrzycy rośnie z rosnącą liczbą zachorowań. 

Trwają intensywne badania mające na celu opracowanie nieinwazyjnych metod 

oznaczania glukozy we krwi. Ułatwionych testów oczekują lekarze i pacjenci. 

Szczególnie jest to istotne dla tych ostatnich ponieważ osoba chora, aby utrzymać 

glukozę na odpowiednim poziomie zmuszona jest wykonywać pomiary glukozy nawet 

kilkanaście razy w ciągu doby [6]. Ponadto, bezinwazyjna i tania metoda diagnos-

tyczna pozwoli na wykonanie badań przesiewowych dla możliwie dużej populacji. 

Często pacjenci ze względu na inwazyjność pomiaru glukozy z krwi unikają 

wykonywania badań kontrolnych. Zastosowanie metod nieinwazyjnych pomoże 

zwiększyć komfort życia pacjentów, a w przypadku badań przesiewowych pozwoli 

wcześniej zdiagnozować cukrzycę – zanim pojawią się jej pierwsze symptomy.  

4.1.  Analiza wydychanego powietrza 

Wydychane powietrze jest mieszaniną wielu związków, m.in. azotu, tlenu, 

dwutlenku węgla oraz lotnych związków organicznych. Dzięki rozwojowi 

chromatografii i spektrometrii mas w ciągu ostatnich 50 lat udało się oznaczyć ponad 

3000 różnych lotnych związków obecnych w wydychanym powietrzu w różnym 

zakresie stężeń od pojedynczych cząsteczek na trylion (ppt) do setek cząsteczek na 

milion (ppm) [7]. Część z tych związków obecna jest w wydechu permanentnie a część 

jedynie w trakcie stanów patologicznych. Te związki, które udało się skorelować 

z występowaniem w trakcie choroby oznaczono jako biomarkery a ich liczba każdego 

roku wzrasta dzięki coraz nowocześniejszym technikom detekcji [8]. Detekcja 

związków w zakresie stężeń ppm – ppt możliwa jest przy wykorzystaniu wysokiej 

klasy aparatury pomiarowej tj. GC-MS (ang. gas chromatography – mass 

spectrometry), PTR-MS (ang. proton transfer reaction-mass spectrometry), SIFT-MS 

(ang. selected ion flow tube-mass spectrometry), etc. Takie zestawy pomiarowe są 

jednak bardzo kosztowne i ze względu na wymiary nieprzydatne w charakterze 

urządzeń przenośnych. Obecnie pracuje się równolegle nad dwoma ścieżkami, które 

pozwalają rozwiązać ten problem. Jedna z nich koncentruje się na opracowywaniu 

bardzo czułych i selektywnych czujników gazów, których próg detekcji byłby na 

poziomie sub-ppm przy jednoczesnym poziomie selektywności zapewniającym 

poprawną detekcję wybranych związków w całej mieszaninie LZO w oddechu [9-15]. 

Inne rozwiązanie bazuje na wykorzystaniu dodatkowych układów, tzw. prekon-

centratorów. Zagadnienie prekoncentracji jest znane w detekcji gazów z techniki 

chromatograficznej, gdzie czasami do współpracy ze złożonym systemem chroma-

tografu wprowadza się na wejściu układ mający na celu zagęszczenie badanej próbki. 

Zastosowanie prekoncentracji stosowane jest również do detekcji biomarkerów 

w oddechu [16-20].  

4.2. Detekcja wydychanego acetonu 

Głównym biomarkerem cukrzycy obecnym w wydychanym powietrzu jest aceton. 

Jak już wspomniano we wstępie mechanizm produkcji acetonu w ludzkim organizmie 

wiąże się z metabolizmem hepatocytów. Stężenie wydychanego acetonu zawiera się 

w przedziale od 0,2-0,8 ppm dla osób zdrowych, i w przedziale od 1,8-3,4 ppm dla 
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osób ze zdiagnozowaną cukrzycą [21]. Zakres stężeń wydychanego acetonu jest poza 

zasięgiem dostępnych obecnie czujników acetonu w związku z czym prowadzone są 

badania nad opracowaniem nowych materiałów, które można by zastosować jako 

warstwy gazoczułe w czujnikach acetonu. Warstwy takie charakteryzować się muszą 

wysokimi parametrami 3-S, tj. czułość (ang. sensitivity), selektywność (ang. selectivity), 

stabilność (ang. stability). Detekcja acetonu jako biomarkera cukrzycy jest atrakcyjna 

ze względu na możliwość zastąpienia metod inwazyjnych metodami nieinwazyjnymi 

i dlatego też metody te rozwijane są przez wszystkie znaczące ośrodki naukowe na 

świecie.  

5. Opis badań 

5.1. Badania z wykorzystaniem urządzenia stacjonarnego – Diabetomatu 

W ramach przeprowadzonych prac badawczych i rozwojowych opracowany został 

stacjonarny analizator oddechu (wersja walizkowa) Diabetomat, który umożliwia 

analizę składu chemicznego oddechu pod kątem detekcji biomarkerów (rys. 3). 

Umożliwia on detekcję wybranych związków obecnych w wydychanym powietrzu 

a w chwili obecnej wycechowany został do analizy acetonu jako biomarkera cukrzycy.  

  

Rysunek 3. Walizkowa wersja urządzenia (lewy zdjęcie) obraz wyświetlacz (prawe zdjęcie)  

[opracowanie własne]  

W trakcie badań z zastosowaniem stacjonarnego urządzenia możliwe są dwa 

scenariusze pomiarowe. Jeden zakłada wykorzystanie specjalistycznych worków do 

przechowywania wydychanego powietrz (SKC FlexFoil) drugi na bezpośrednim 

dozowaniu oddechu do urządzenia poprzez rurkę inhalacyjną zakończoną jedno-

razowym ustnikiem. Rozwiązanie z wykorzystaniem worka pozwala na pobranie 

oddechu poza laboratorium, np. w domu pacjenta i przewiezienie do laboratorium 

w ciągu 24h bez straty dla jakości próbki. Rozwiązanie takie ma wiele zalet, jednakże 

ma również wadę. Konieczne jest zastosowanie dodatkowego worka (Tedlar Bag) do 

pobrania powietrza w otoczeniu pacjenta celem wyznaczenia związków obecnych 

w środowisku pacjenta, tzw. tła. Dozowanie stacjonarne bezpośrednio do urządzenia 

pozwala uniknąć tego kroku, jednakże wymaga obecności pacjenta w laboratorium. Na 

rys. 4. przedstawiono schemat blokowy urządzenia, w którym możemy wyróżnić sześć 

zasadniczych układów funkcjonalnych: układ dozowania próbki, układ wstępnego 

zatężania, układ detekcji – detektor, układ pompujący, układ elektroniki sterującej oraz 
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układ odczytu i zapisu wyników. Urządzenie dodatkowo pozwala na podłączenie 

zewnętrznej drukarki, która umożliwia wykonanie wydruku wyniku pomiaru, 

np. w przypadku badań przesiewowych. Kalibracja urządzenia wykonywana była przy 

użyciu urządzenia referencyjnego GC/MS, tj. chromatografu gazowego (SRI310C) 

oraz spektrometru masowego (HPR-20).  

 

Rysunek 4. Schemat blokowy prototypu diagnostycznego [opracowania własne] 

5.1.1. Analiza wyników 

Na rys. 5 przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych na grupie pięciu osób ze 

zdiagnozowaną cukrzycą typu 1 (ang. T1DM – Type 1 Diabetes Mellitus). We 

wszystkich przypadkach udało się wyznaczyć liniową zależność między chwilowym 

stężeniem glukozy we krwi mierzonym przy pomocy glukometru a chwilowym 

stężeniem acetonu.  

 

 

Rysunek 5. Zależność pomiędzy stężeniem glukozy we krwi a stężeniem wydychanego acetonu  

[opracowanie własne na podstawie [17, 18]  
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Jak można zauważyć, każda z osób posiada nieco inną charakterystykę co związane 

jest najprawdopodobniej z cechami osobniczymi poszczególnych osób i długością 

choroby, sposobem leczenia, wiekiem, możliwością występowania chorób współto-

warzyszących itd. W chwili obecnej prowadzone będą badania kliniczne, których 

celem jest określenie wpływu tych parametrów na wyniki pomiarów.  

5.2. Opracowanie urządzenia przenośnego 

Stosowanie analizy wydychanego acetonu jako nowatorskiej metody w diagnostyce 

cukrzycy ma sens jedynie w sytuacji, w której wdrożone zostaną przenośne – osobiste 

urządzenia do pomiaru. W tym celu opracowywano urządzenie na wzór stosowanych 

obecnie alkomatów, ręczne urządzenie przenośne.  

 

Rysunek 6. Ręczna wersja urządzenia [opracowanie własne]  

Zdjęcie wykonanego prototypu przedstawiono na rys. 6. Analizator wyposażony 

jest w układ detekcyjny oraz układ zarządzający na bazie mikroprocesora. Układ 

detekcyjny zbudowany jest z kilku czujników dedykowanych do analizy acetonu wraz 

z czujnikiem wilgotności i temperatury celem korekcji wyników o wpływ tych 

parametrów. Obecnie trwają prace laboratoryjne nad weryfikacją algorytmu detekcji 

a następnie rozpoczną się badania kliniczne. Komponenty urządzenia oraz rozwiązania 

technologiczne są obecnie przedmiotem procesu zastrzegania własności intelektualnej 

w urzędach patentowych w Polsce i Europie. 

5.3. Moduły funkcjonalne prototypu diagnostycznego 

Poszczególne układy wyszczególnione na schemacie blokowym (rys. 4) zostały 

objęte ochroną patentową w Polsce i za granicą. Poniżej przedstawiamy wybrane 

zagadnienia związane z rozwiązaniami technologicznymi urządzenia.  

5.3.1. Układ wstępnego zatężania – wzbogacania próbki  

Jednym z istotnych modułów urządzenia jest prekoncentrator. Przy obecnie 

stosowanych czujnikach półprzewodnikowych jest on niezbędny ponieważ próg 

czułości czujników jest wyższy od zawartości acetonu w wydychanym powietrzu. 

Schemat prekoncentratora pokazano na rys. 7.  
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Rysunek 7. Kształt kanału gazowego prekoncentratora: 1-kanał, 2-wlot, 3-płytka LTTC, 4- wylot [22] 

System wzbogacania acetonu w wydychanym powietrzu wykonany z płytki 

ceramicznej (1) w technologii niskotemperaturowej współwypalanej ceramiki LTCC 

(ang. Low Temperature Cofired Ceramics), składającej się z sześciu warstw folii 

organicznej (2) o różnych wysokościach zespolonych ze sobą, przy czym w dwóch 

środkowych foliach wykonany jest spiralny mikrokanał (3) o wymiarach i krzywiźnie 

odpowiednio dostosowanych do rodzaju stosowanej substancji adsorbującej, na 

końcach którego znajdują się otwory wlotowy (2) i wylotowy (4), zaś płytka 

ceramiczna (1) wyposażona jest w grzejniki: górny i dolny, usytuowane po obu 

stronach spiralnego mikrokanału (3), który wypełniony jest substancją adsorbującą.  

 

5.3.2. Układ detekcji – matryca sensorów  

Układ detekcji wykonany może być na wiele sposobów i przy wykorzystaniu 

różnych układów, np. detektorów optycznych, elektrochemicznych, pojemnościowych 

czy półprzewodnikowych, rezystancyjnych czujników gazów. Na rys. 8. zilustrowano 

przekrój poprzeczny zintegrowanej matrycy czujników gazu [23] zaś na rys. 9 zdjęcie 

wykonanej matrycy wykonanej w technologii LTCC.  

 
Rysunek 8. Przekrój zintegrowanej matrycy czujników gazu [23] 
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Rys. 8 przedstawia przekrój poprzeczny matrycy czujników, na którym pokazane są 

kolejne warstwy matrycy. W wierzchniej warstwie ceramicznej 11 rozmieszczone są 

otwory (okna) 21, przez które gaz dostaje się do czujników gazu 22. Tak więc, pomiar 

atmosfery gazowej przez poszczególne czujniki 22 może odbywać się w sposób 

bezpośredni, równoległy i jednoczesny. Czujniki gazu 22 naniesione są na drugą 

warstwę ceramiczną 12 ukształtowaną w postaci mostka ceramicznego, na którym 

z jednej strony znajduje się czujnik gazu 22, a z drugiej strony grzejnik warstwowy 

w kształcie meandra 23, o powierzchni zasadniczo odpowiadającej powierzchni 

czujnika gazu 22 podgrzewanego przez ten grzejnik. Na górnej powierzchni ramion 

mostka 30 naniesione są elektrody sygnałowe 24 czujnika 22, natomiast na spodniej 

powierzchni naniesione są elektrody prądowe 25 grzejnika 23. Kolejne warstwy 

ceramiki 13, 14, 15 stanowią podporę konstrukcji. Posiadają one pionowe otwory 27 

dla elektrod sygnałowych 24 czujnika 22 i pionowe otwory 28 elektrod prądowych 25 

grzejnika 23. Kolejne warstwy ceramiczne 16, 17, 18 stanowią podstawę całej 

konstrukcji i posiadają otwory 27, 28 współśrodkowe z otworami 27, 28 w warstwach 

13, 14, 15, przez które przeprowadzone są elektrody czujnika i grzejnika, w postaci 

pasty przewodzącej. zakończone elektrodami przyłączeniowymi 29. Pomiędzy 

warstwami 13 oraz 16 znajduje się komora powietrzna 26 będąca izolatorem cieplnym 

pomiędzy grzałkami 23. Komora 26 ogranicza straty związane z rozpraszaniem się 

ciepła na kolejne warstwy. W związku z tym, ciepło generowane przez grzejniki 23 

jest w większym stopniu przekazywane przez mostki 30 do czujników 22 niż 

w przypadku rozwiązań, w których grzejnik umieszczony jest stycznie pomiędzy 

dwoma pełnymi warstwami izolacyjnymi/ceramicznymi. Ponadto, komora powietrzna 

26 ułatwia utrzymanie ściśle ustalonej temperatury dla poszczególnych czujników. 
 

 

Rysunek 9. Zintegrowana matryca czujników gazu zamontowana na standardowej obudowie układu 

scalonego [opracowanie własne]  
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5.4. Innowacyjne osobiste przenośne urządzenie do monitorowania składu 

wydychanego powietrza  

Wyprzedzając potrzeby osób z cukrzycą, autorzy opracowali innowacyjne osobiste 

przenośne urządzenie do monitorowania składu wydychanego powietrza. Optymalną 

konstrukcją z punktu widzenia pacjenta tzn. montowana na ręce lub pod kołnierzykiem 

koszuli przedstawiono na rysunku 10. Wszystkie elementy funkcjonalne łącznie 

z systemami komunikacji muszą być wykonane w technologiach nadających się do 

montażu na elastycznych podłożach oraz w technologii planarnej, która pozwoli 

komfort mimo zainstalowanego w ubraniu urządzenia. Pomimo faktu, że blokowa 

budowa urządzenia jest zbliżona do konstrukcji stacjonarnych szereg komponentów 

musi być zaprojektowane zgodnie z wymogami „elastycznej elektroniki”. Szczegóły 

opisano w patentach [24, 25]. 
 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 

Rysunek 10. Konstrukcja osobistego przenośnego urządzenia do monitorowania składu wydychanego 

powietrza: (a) widok ogólny (b) przekrój z zaznaczonymi czujnikami (c) widok tylnej warstwy. Zgłoszenie 

patentowe DE 202018104232.7 (2018) [25] 

Dodatkową zaletą jest możliwość natychmiastowego transferu wyników badań do 

lekarza czy centrum medycznego z użyciem technologii bluetooth i smartfona lub 

gromadzenie danych w pamięci telefonu i przekazywanie ich lekarzowi w ustalonym 

trybie.  
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6. Podsumowanie i dalsze kierunki rozwoju 

Głównym celem badań było opracowanie urządzenia do nieinwazyjnej analizy 

zawartości wybranych związków organicznych w wydychanym powietrzu pod kątem 

wczesnej detekcji cukrzycy. We wcześniejszych opracowaniach udowodniono 

występowanie liniowej zależności między stężeniem wydychanego acetonu a stężeniem 

glukozy we krwi przy wykorzystaniu wysokiej klasy urządzeń analitycznych, tj. chro-

matografu gazowego czy spektrometru masowego [17, 18]. Jednakże, wprowadzenie 

do powszechnej praktyki badań przesiewowych nowatorskiej metody nieinwazyjnej 

wymaga opracowania nie tylko odpowiednich metod badawczych ale przede 

wszystkim urządzeń umożliwiających wiarygodny pomiar. W niniejszym rozdziale 

przedstawiono osiągnięcia z wykorzystaniem urządzenia stacjonarnego [26] (wersja 

walizkowa), które może posłużyć w wielu miejscach tj. przychodnie, apteki, gabinety 

lekarskie itd. oraz wersję przenośną [26], która jest jeszcze w fazie badań labora-

toryjnych. Powodem są skomplikowane algorytmy detekcji oparte na sieciach 

neuronowych, które wymagają uczenia. W akapicie 5.4. przedstawiono innowacyjne 

rozwiązanie na bazie przenośnego elastycznego urządzenia zapinanego na ręce lub na 

szyi [24, 25].  
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Analiza wydychanego powietrza jako nieinwazyjna metoda monitorowania 

cukrzycy  

Streszczenie 

Nieinwazyjna metoda pomiaru glukozy w diagnostyce diabetyków jest przedstawiona w niniejszym 

rozdziale. Polega ona na pomiarze stężenia acetonu w wydychanym powietrzu, co jest skorelowane ze 

stężeniem glukozy we krwi. Podano ilościowe dane dotyczące zachorowań na cukrzyce w Polsce i na 

świecie. Zaprezentowano wstępne wyniki badań osób chorych w porównaniu do grupy referencyjnej. 

Wyniki badań potwierdzają znacznie wyższy poziom acetonu u osób chorych. Poziom u chorych wynosił 

od 1,2-3,4 ppm w porównaniu do mniej niż 1 ppm dla zdrowych. Dla pomiarów tak niskich koncentracji 

użyto prekoncentratora ze względu na próg czułości czujników w obszarze ppm. Otrzymane wyniki 

pozostawały w dobrej zgodności z pomiarami glukometrem. 

Słowa kluczowe: Analiza wydychanego powietrza, prekoncentracja acetonu, czujnik, cukrzyca 

Exhaled breath analysis as the noninvasive method of diabetes monitoring  

Abstract 

Noninvasive glucose measurement method for diabetes diagnosis is presented in this study. It based on 

detection of an acetone concentration in exhaled breath, which is correlated to glucose concentration in the 

vessel blood. The current data concerns the number of diabetic patients in Poland and in the world are 

shown and discussed in the paper. The diabetic patients have been investigated as well as healthy reference 

group. The investigation results confirmed that the exhaled acetone concentration is higher for diabetic 

persons than for healthy one and it is in the range of 1.2-3.4 ppm for diabetic patients and less than 1 ppm 

for healthy subjects. In order to measure such low acetone concentrations the preconcentration method is 

used. Due to fact, that commercial available gas sensors have limit of detection in the ppm range. In the 

paper the preconcentration method for breath acetone concentration was used and described. The 

experimental results are in conformity with results obtained with glucometer method.  

Keywords: exhaled breath analysis, acetone preconcentration, sensor, diabetes 
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Teoria zbiorów przybliżonych i eksploracja danych  

– przegląd możliwości zastosowania formalizmu 

w analizie danych 

1. Znaczenie eksploracji danych  

Eksploracja danych, odkrywanie wiedzy, analiza wzorców – to tylko wybrane 

z określeń, jakie można dziś spotkać w bogatej literaturze [1-8] traktującej o tej 

szczególnie ważnej i istotnej dyscyplinie naukowej jaką pozostaje data mining.  

Szczególnej, ponieważ będąc interdyscyplinarną dziedziną łączy w sobie 

osiągnięcia nauk matematycznych (zwłaszcza statystyka matematyczna i rachunek 

prawdopodobieństwa, logika predykatów, analiza numeryczna itp.) i potencjał nauk 

informatycznych (począwszy od właściwej wizualizacji uzyskanych wyników za 

pomocą dostępnych narzędzi programistycznych, po przechowywanie wolumenów 

danych w hurtowniach danych, rzadziej już bazach danych, pozyskiwanie danych 

z serwisów społecznościowych (np. Facebook, Tinder, badoo, WhatsApp, Slack, Peach 

itd.), istnienie powszechnej już technologii Big Data, Smart City, portalu Amazon, 

chmur (ang. clouds) i innych tego typu rozwiązań wspieranych programistycznie 

stanowiących źródło cennej informacji). 

Istotnej, ponieważ idea leżąca u jej podstaw to dostarczenie użytkownikom 

wiarygodnej i prawidłowej wiedzy z dużej ilości danych. Nierzadko jest porównywana 

z dziedziną uczenia maszynowego (ang. machine learning). W istocie obie różnią się 

metodologią i rozwiązują inne problemy. Data mining korzysta wprawdzie z licznych 

technik i algorytmów uczenia maszynowego, niemniej posiada dużo większe 

możliwości zastosowania.  

Odkrywanie interesującej informacji, wzorca, który w literaturze anglojęzycznej 

często określany jest jako „nuggets of information” [9] jest zadaniem trudnym 

i nierzadko przysparzającym problemy. Często mamy do czynienia z rozproszonymi 

źródłami przechowującymi dane. Mimo niewątpliwej wygody, pewna centralizacja 

polegająca na trzymaniu krotek w jednej bazie danych ogranicza dostęp do szerszej 

wiedzy, jaką moglibyśmy (potencjalnie) otrzymać. Ponadto dane nie zawsze są 

odpowiednio ustrukturyzowane i różnią się (np. kodowanie znaków). Inaczej będzie 

traktować się dane relacyjne, a inaczej pochodzące z hurtowni danych. To tylko 

wybrane kwestie, które powinny być rozpatrywane przez analityków [1-3]. 

Interesujący wzorzec (ang. pattern) uzyskany za pomocą technik eksploracji danych 

powinien cechować się zrozumiałością dla człowieka (ułatwiającą jego interpretację), 

prawidłowością i użytecznością, ponieważ informacja, która nie niesie możliwości jej 

zastosowania dla człowieka jest zbędna i jako taka prawdopodobnie nie wnosi nic 

nowego do stanu bieżącego. Bogata literatura [1-8] traktująca o tej dziedzinie świadczy 

z jednej strony o pewnej jej dojrzałości, ale z drugiej strony nie wyczerpuje opisu jej 

                                                                
1 pipieta@agh.edu.pl, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. 



 

Teoria zbiorów przybliżonych i eksploracja danych  

– przegląd możliwości zastosowania formalizmu w analizie danych 

 

245 

złożoności. Poleca się zainteresowanym studium uznanych artykułów i publikacji 

przedstawiających bieżący stan wiedzy na jej temat i powstałe ulepszenia technik 

eksploracji danych (rozwiązania hybrydowe) 

1.1. Etapy odkrywania wiedzy z danych 

Źródła piśmiennicze przedstawiają różne ujęcia na zagadnienie data mining [1-3]. 

W ogólności można postrzegać ją jako ciąg następujących po sobie kroków 

składających się z:  

 selekcji danych, które potencjalnie mogą stanowić bazę do dalszego ich 

przetwarzania. Nie istnieje uniwersalna zasada, które dane mogą być uznane za 

bardziej użyteczne, a które mniej. Ich selekcja powinna być uzależniona od 

dziedziny zastosowań i w kontakcie z ekspertem; 

 wstępne przetwarzanie danych (ang. preprocessing), polegający bardzo często na 

pokryciu brakujących wartości atrybutów w danych, doprowadzeniu ich do stanu 

umożliwiającego późniejsze przeprowadzanie analiz, detekcja i usuwanie 

obserwacji odstających (ang. outliers), ekstrakcja i selekcja istotnych cech 

(redukcja), dyskretyzacja danych numerycznych do postaci dyskretnej; 

 transformacja danych uprzednio poddanych wstępnemu przetworzeniu. Dane 

muszą być dostosowane do odpowiedniego formatu wymaganego przez aplikację 

je przetwarzającą. Często są to tabele decyzyjne, czy pliki w formatach tabel 

bazodanowych, csv (ang. comma-separated values), arff (ang. attribute-relation 

file format). Przechodzenie pomiędzy aplikacjami nierzadko determinuje zmianę 

struktury pliku (wraz z danymi) z jednego formatu na inny; 

 eksploracja danych, kluczowy etap polegający na odkrywaniu wzorców przy 

wsparciu narzędzi programistycznych z danych. Istnieje wiele aplikacji 

wspomagających ten proces, różniących się funkcjonalnością, użytecznością 

i wykorzystywanymi paradygmatami oraz dostępnością. Ponadto nie każde z nich 

nadaje się dla początkujących użytkowników. Eksploracja danych korzysta 

z dobrze znanych algorytmów i technik dziedziny uczenia maszynowego. Do 

najbardziej popularnych czynności wykonywanych przez analityków w tym 

etapie należy m.in. klasyfikacja przykładów testowych na podstawie utworzonego 

modelu, klasteryzacja danych (forma uczenia nienadzorowanego), wykorzystanie 

regresji liniowej (nieliniowej), odkrywanie wzorców częstych itp. Zastosowana 

metodologia odkrywania wiedzy zależy, podobnie jak wybór właściwych danych 

we wczesnych etapach eksploracji danych od decyzji analityka i dziedziny, której 

będzie dotyczyć;  

 interpretacja wyników i ocena uzyskanej wiedzy jest świadectwem pracy 

wykonanej we wcześniejszych etapach. Uzyskana wiedza – jak wspomniano 

wcześniej – powinna być zrozumiała, pożyteczna i prawidłowa. Nie każda 

wiedza, jaką posiadamy (otrzymujemy) taką być musi.  

Przedstawiony (skrótowo) zarys kolejnych etapów eksploracji wiedzy jest 

wystarczający, aby zrozumieć ważność tej dziedziny i ewentualne trudności, jakie 

można napotkać. Słusznie wydaje się, iż zwłaszcza początkowe etapy data mining są 

istotne ze względu na fakt, iż z danych niewłaściwie przygotowanych nie uda uzyskać 

się wartościowej i pewnej wiedzy 



 

 

Piotr Pięta 

 

246 

1.2. Potencjalne problemy  

Operując na dużych zbiorach danych, które pochodzą z wielu źródeł nie sposób 

uniknąć błędu, czy nawet trudności, która niekoniecznie jest spowodowana umyślnym 

działaniem człowieka, niemniej wymaga odpowiedniego potraktowania. Poniżej 

znajduje się zarys możliwych problemów, jakie pojawiają się w trakcie przetwarzania 

danych [10] 

 brakujące wartości argumentów i parametrów (niekompletność danych), pomiar 

często jest utrudniony i naznaczony niemożnością otrzymania precyzyjnej 

informacji. Na oddziałach szpitalnych bardzo często nie można ustalić tożsamości, 

czy innych ważnych parametrów koniecznych do podjęcia w sposób właściwy 

procesu ratowania zdrowia i życia od pacjentów będących w chwilowej nieświa-

domości, lub przywiezionych na oddział po wypadku, w którym znacząco utracili 

zdolności reakcyjne i percepcyjne z otoczeniem; 

 dwuznaczność, niespójność danych: w ogólnym przypadku mamy z nią do 

czynienia w momencie, gdy określone symptomy (dane wejściowe, przyczyny) 

tożsame co do wartości w dwóch (lub więcej) przypadkach (obiekty, obserwacje 

itp.) nie implikują takiej tożsamości wobec decyzji (dane wyjściowe, konkluzja) 

na które się powołują; 

 redundancja danych, sytuacja, w której pojawiają się liczne powtórzenia, zarówno 

krotek (instancji) w bazach danych, jak i istnienie zbędnych, nic nie wnoszących 

partii danych (np. nadmiarowe atrybuty) mające tą właściwość, że negatywnie 

wpływają na przebieg analizy poprzez zmniejszenie wydajności eksperymentów, 

czy prowadzą do zaniku możliwości wyznaczenia wyniku (zbyt duża przestrzeń 

przeszukań jest często powodem, dla którego niektóre algorytmy nie radzą sobie 

z wyznaczeniem rozwiązania nadanego problemu); 

 błędne wartości pomiarów, mogą pojawić się jako pomyłka, błąd spowodowany 

niedokładnie wykonaną pracą człowieka (nieprecyzyjność urządzeń pomia-

rowych), lub wynikać z pewnej sezonowości zjawiska np. z ogólnych trendów; 

 obserwacje odstające, istnieje wiele podejść zapobiegających wpływowi, jaki na 

wynik końcowy może wnieść pojawienie się pomiarów odstających, nierzadko 

stanowiących pochodną błędnego pomiaru (np. niesprawne urządzenie); 

 niezgodność precyzji, w jakich dokonywane są obliczenia (szczególnie krytyczne) 

jest bardzo często powodem licznych katastrof i szkód zarówno technologicznych, 

jaki i wymierzonych przeciwko człowiekowi; 

 nieprecyzyjność opisu, jest często przedmiotem zainteresowania równie uznanego 

i dobrze opisanego formalizmu matematycznego, jakim są zbiory rozmyte (ang. 

fuzzy sets theory). 

Teoria zbiorów przybliżonych stanowi jedno z wielu możliwych podejść do 

wymienionych powyżej kwestii problematycznych 

2. Teoria zbiorów przybliżonych – wprowadzenie 

Zbiory przybliżone [11-23] jako formalizm matematyczny został zaproponowany 

przez Prof. Zdzisława Pawlaka (1926-2006) jako narzędzie do radzenia sobie 

z niepewnością, niejasnością i niedostateczną precyzją wynikającą z braku naszej 
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wiedzy o otaczającej rzeczywistości na początku lat 80. ubiegłego wieku. Ponieważ 

zaproponowane przez Pawlaka podejście mogło być zastosowane do analizy danych, 

podjęto próby przeniesienia teoretycznych rozważań do zastosowań praktycznych, 

czego owocem są liczne aplikacje i programy wykorzystujące tę teorię [14-17]. Teoria 

ta po dziś dzień wzbudza zainteresowanie badaczy, o czym świadczą organizowane 

Konferencje i spotkania ludzi z całego świata. W Polsce szczególnymi ośrodkami 

badań nad teorią zbiorów przybliżonych są: Warszawa, Poznań, Rzeszów, Białystok, 

Sosnowiec, Gliwice. Na świecie teoria ta jest szczególnie popularna wśród Amery-

kanów, Kanadyjczyków, Chińczyków, Hindusów, czy Japończyków. 

2.1. Podstawowa terminologia 

Podstawowym założeniem uczynionym przez Pawlaka jest to, iż wiedza jest 

związana ze zdolnością rozróżniania obiektów (osób, zjawisk, przedmiotów itp.) przez 

agenta (agentów) [12]. Na potrzeby teorii zbiorów przybliżonych zamiennie używa się 

terminu klasyfikacji. Spojrzenie to jest bliższe ujęciu kognitywnemu, niż rozważanemu 

w licznych opracowaniach z dziedziny psychologii, czy sztucznej inteligencji. 

Rozważając obiekty z pewnego uniwersum (angielski termin „universe of discourse” 

oznaczający tu „przestrzeń rozważań”, czyli niepusty i skończony zbiór obiektów) 

można zauważyć, iż pewne obiekty są do siebie podobne (lub nie) ze względu na 

pewne cechy, które uważamy za interesujące. Cechy te, czyli atrybuty określają naszą 

wiedzę o otoczeniu (rzeczywistości, w jakiej przebywamy). Ponadto wybór tych cech 

stanowi podzbiór większego zbioru wszystkich możliwych atrybutów (zwykle 

w centrum uwagi jest podzbiór atrybutów) i zależy od naszej wiedzy. Cenna uwaga 

pozwala zauważyć, iż inaczej, niż w klasycznej teorii mnogości, gdzie wiedzę 

o zbiorach czerpiemy z elementów, które go tworzą, w podejściu Pawlaka wiedza jest 

zależna od posiadanych atrybutów i zależności, jakie z nich wypływają.  

Relacja nierozróżnialności to fundamentalny koncept teorii Pawlaka. Dwa obiekty 

z przestrzeni rozważań są nierozróżnialne ze względu na pewien podzbiór zbioru 

atrybutów (ewentualnie całego zbioru takich atrybutów, jaki posiadają agenci), gdy dla 

tych samych atrybutów ich wartości są tożsame. Warto zauważyć, iż definicja ta nie 

implikuje, iż dwa (lub więcej) obiektów nierozróżnialnych są takimi na całych 

zbiorach atrybutów, jakie je tworzą. W szczególności rozważając innych zestaw 

podzbiorów dostępnych atrybutów obiekty te już nie musza być nierozróżnialne ze 

względu na ten nowy zestaw atrybutów. Podział przestrzeni obiektów warunkowany 

przez relację nierozróżnialności zbudowaną nad tą przestrzenią buduje klasy 

równoważności (relacja nierozróżnialności jest relacją równoważności, więc jest: 

zwrotna, symetryczna i przechodnia jak wykazano w [12,13]) składającą się obiektów 

posiadających dokładnie takie same cechy na zadanym zbiorze (podzbiorze) 

atrybutów, a więc w zależności od posiadanej wiedzy o otoczeniu [12]. Pawlak w refe-

rencyjnej monografii podkreśla, iż wspomniana wcześniej zdolność klasyfikacyjna 

obiektów przez agenta może być używana zamiennie z matematyczną relacją 

równoważności (nierozróżnialności), ponieważ operowanie na matematycznym 

obiekcie jest łatwiejsze i wzajemnie równoznaczne [12].  

Nierozróżnialne obiekty tworzące klasy równoważności w istocie przyczyniają się 

poprzez ten fakt do kreacji elementarnych pojęć, (inne określenie: konceptów) 
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zbudowanych nad przestrzenią rozważań. Elementarnym pojęciem może być pewna 

właściwość charakteryzująca otoczenie. Na jej podstawie można tworzyć bardziej 

skomplikowane pojęcia zwane podstawowymi kategoriami stanowiące także o pewnej 

prawidłowości w otaczającej rzeczywistości. Posiadając zdolność klasyfikacji, agent za 

każdym razem buduje swoją wiedzę. Wiedza ta może być a priori wyrażona 

w terminach pojęć elementarnych i podstawowych. Pawlak wprowadza do swojego 

formalizmu przypadek, kiedy pewnej części wiedzy o otaczającej rzeczywistości nie 

można przedstawić wprost przy pomocy elementarnych (podstawowych) pojęć 

w sposób możliwie precyzyjny.  

Zbiory przybliżone (ang. rough sets) w ujęciu Pawlaka [11-13] stanowią próbę 

przezwyciężenia problemów z wiedzą nieprecyzyjną. Agent nie musi ograniczać się 

jedynie do wiedzy, jaka zawarta jest w znanych mu kategoriach, ale może za ich 

przyczyną przybliżyć (aproksymować) nowe pojęcie, które nie jest mu jeszcze znane 

(wykorzystując dostępne kategorie). Idea aproksymacji zbioru przybliżonego parą 

zbiorów precyzyjnych (dokładnych, ang. crisp) stanowiła nowe podejście do radzenia 

z brakiem precyzji. Dolna aproksymacja zbioru przybliżonego składa się więc z tych 

kategorii (pojęć) agenta, które na pewno – wykorzystując wiedzę agenta – stanowią 

składową tego zbioru, zaś te kategorie, które tylko możliwie przynależą (nie wyklucza 

się) do zbioru przybliżonego są określane w literaturze mianem górnej aproksymacji. 

Pawlak podkreśla, iż istnieje także osobna pochodna tak przyjętego podejścia jaką jest 

różnica pomiędzy obiema aproksymacjami (zbiorami) określona jako obszar 

niepewności, brzegowy. Obiekty, które przynależą do tego obszaru są reprezentantami 

– wykorzystując wiedzę agenta – dwuznaczności wiedzy (posiadanie takich samych 

wartości na zadanych atrybutach dwóch obiektów nie implikuje takiej samej konkluzji 

dla tych samych obiektów). Im większy jest obszar brzegowy, tym pojęcie 

aproksymowane jest bardziej nieprecyzyjne. Ta własność nie zachodzi, gdy rozważa 

się zbiory z klasycznej teorii mnogości (zbiory dokładne), gdzie o różności pomiędzy 

zbiorami decydują elementy do nich przynależące i tylko one. Osobnym podejściem 

znanym od lat 60. ubiegłego wieku jest logika rozmyta i teoria zbiorów rozmytych 

(wyróżnia się także inne podobne formalizmy matematyczne m.in. teorię zbiorów  

L-rozmytych wykorzystujące pojęcie kraty, teorię przekonań itp.), gdzie przynależenie 

do zbioru jest zdeterminowane poprzez pewien znany niejako z góry stopień (nie 

mający nic wspólnego z prawdopodobieństwem). Istotnie, podejście to jest mocno 

eksplorowane przez naukowców i charakteryzuje się rozbudowanym aparatem 

teoretycznym.  

Siła teorii zbiorów przybliżonych tkwi w aproksymacji zbiorów przybliżonych parą 

zbiorów dokładnych [12] i pozwala tym samym na analizę danych, które 

charakteryzują się nieprecyzyjnością, niepewnością bez konieczności zwracania się po 

środki eliminujące takie dane. Utrata danych, także niedokładnych, skutkuje utratą 

potencjalnie użytecznej wiedzy [13], jaką można by z niej czerpać. Nie dziwi więc 

żywe zainteresowanie zarówno strona teoretyczną, jak i praktyczną tego formalizmu.  
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2.2. Teoria zbiorów przybliżonych a data mining 

Pewne etapy odkrywania wiedzy z danych są niezależne od paradygmatu, jaki 

wykorzystuje dana aplikacja/program [14]. Przykładem są metody wstępnego 

przetwarzania danych. Usuwanie brakujących wartości atrybutów itp. nie stanowi 

domeny formalizmu matematycznego jakim jest teoria Pawlaka, czy zbiory rozmyte.  

Pojęcia z teorii zbiorów przybliżonych znajdują szerokie zastosowanie zwłaszcza 

w problemach redukcji wiedzy, np. poprzez wyznaczanie tzn. niezbędnych atrybutów, 

czyli reduktów wykorzystując do tego celu macierz nierozróżnialności. Redukty to 

takie podzbiory atrybutów, które pozwalają na zachowanie podziału obiektów 

wynikającego z relacji nierozróżnialności i jednocześnie nie dopuszczają do sytuacji 

zmniejszenia jakości klasyfikacji. Zredukowanie w taki sposób zbioru danych 

(zwłaszcza charakteryzujących się dużymi rozmiarami) niesie ogromne korzyści 

w analizie.  

Ponadto teoria ta daje mocne podstawy pod generację reguł decyzyjnych za pomocą 

mechanizmów wnioskowania indukcyjnego w przypadkach danych niespójnych 

(dwuznacznych) wykorzystując do tego celu wprowadzone pojęcia dolnej i górnej 

aproksymacji. Przykładem jest algorytm LEM2 [15], dzięki któremu można uzyskać 

reguły pewne (z dolnej aproksymacji zbioru), możliwe (z górnej aproksymacji zbioru) 

i przybliżone, czyli aproksymowane (z obszaru brzegowego).  

2.3. Wybrane rozszerzenia teorii zbiorów przybliżonych  

Omówione do tej pory aspekty teorii zbiorów przybliżonych dotykały koniecznych 

podstaw, które stanowią podejście klasyczne. Na przestrzeni ostatnich ponad 

czterdziestu lat powstało wiele podejść hybrydowych oraz rozszerzających jej 

możliwości w analizie danych [18-23]. Wybrane z nich są wyszczególnione poniżej 

 zbiory przybliżone charakteryzujące się zmienną precyzją (ang. variable-precision 

rough sets approach, VC-CRSA); 

 zbiory przybliżone oparte na relacji dominacji (ang. dominance-based rough sets, 

DRSA wraz z jego odpowiednikiem o zmiennej spójności (ang. variable-

consistency, VC-DRSA); 

 zbiory przybliżone wykorzystujące model probabilistyczny (ang. probabilistic 

rough sets);  

 zbiory przybliżone wykorzystujące model bayesowski;  

 zbiory przybliżone połączone z podejściem rozmytym (ang. fuzzy-rough sets 

approach). 

Wymienione powyżej podejścia prezentują powszechnie znane i tylko wybrane 

rozwiązania.  

3. Wybrane narzędzia analizy danych implementujące koncepty teorii 

zbiorów przybliżonych 

Liczne narzędzia programistyczne [14-16] oraz gotowe biblioteki (np. Rseslib 3 [17]) 

implementujące koncepty teorii zbiorów przybliżonych (wraz z jej rozszerzeniami) 

świadczą o nadal żywym zainteresowaniu badaczy zastosowaniami praktycznymi tej 

teorii, zwłaszcza, gdy rozważa się analizę danych [21-23].  
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Jednym z takich systemów odkrywania wiedzy jest LERS (Learning from 

Examples based on Rough Sets) pozwalający na m.in. klasyfikację przykładów za 

pomocą wygenerowanych reguł decyzyjnych [15]. Bazując na dolnym i górnym 

przybliżeniu zbioru (gdy rozważaniom podlegają dane niespójne) narzędzie pozwala 

wyznaczyć reguły pewne i możliwe [24].  

Choć teoria ta ma mocne podstawy matematyczne [12, 13] nie ulega wątpliwości, 

że to właśnie dzięki łatwo dostępnym aplikacjom i wykonywanym za ich pomocą 

eksperymentom można zrozumieć potencjał, jaki niesie teoria zbiorów przybliżonych.  

Przedstawione poniżej (wybrane) oprogramowanie implementujące algorytmy 

teorii zbiorów przybliżonych [25] jest dostępne za darmo (na zasadzie licencji open 

source w sieci internetowej.  

3.1. Aplikacja RSES  

Rough Set Exploration System (w skrócie: RSES) jest narzędziem [26] 

wykorzystującym podstawowe pojęcia klasycznej teorii zbiorów przybliżonych [12]. 

Ostatnia wersja programu to 2.2. Powstał on w zespole prowadzonym przez 

prof. Andrzeja Skowrona (Zakład Logiki Matematycznej, UW). System ten pozwala 

na analizę danych w postaci tablicy decyzyjnej. Intensywnie wykorzystuje bibliotekę 

z gotowymi algorytmami (java) RSES-lib.  

Podstawowa funkcjonalność [25-27] systemu to: 

 metody wstępnego przetwarzania danych niezwiązane z teorią zbiorów przybli-

żonych tj. usuwanie brakujących wartości poprzez usunięcie takich instancji 

obiektów, pokrycie brakujących wartości wartościami uśrednionymi (względem 

decyzji, wartości atrybutu itp.) bez konieczności usunięcia; 

 metody dyskretyzacji danych numerycznych i kategorycznych za pomocą 

dyskretyzacji lokalnej lub globalnej; 

 metody redukcji atrybutów wykorzystujące podejście dynamiczne i nie-

dynamiczne (metody wyczerpująca i genetyczna); 

 metody indukcji reguł decyzyjnych wraz z możliwością budowy klasyfikatora na 

ich podstawie, dostępne algorytmy to LEM2, genetyczny, pokrywający 

i wyczerpujący; 

 klasyfikatory bazujące nie tylko na teorii zbiorów przybliżonych, np. LTF-C (sieć 

neuronowa podobna w strukturze do radialnej sieci neuronowej, ang. local 

transfer function classifier), algorytm k-NN (k-sąsiadów), reedukacja większych 

zbiorów danych za pomocą drzewa dekompozycji, czy MTD-C (ang. missing 

template decomposition classifier); 

 ponadto RSES w funkcjonalności pozwala nie tylko na redukcję atrybutów 

(selekcja cech), lecz także na ich tworzenie (ekstrakcja cech) za pomocą 

kombinacji liniowych atrybutów. 

Do zalet programu [25, 27] zaliczyć należy: przyjazny interfejs graficzny GUI, 

łatwość poruszania się pomiędzy oknami i obiektami (każdy zbiór danych, reguł, 

reduktów stanowi obiekt i jest w aplikacji specjalnie wyróżniany), możliwość 

przeprowadzania skomplikowanych eksperymentów, mnogość dostępnych metod oraz 

dostępność programu dla systemów operacyjnych Windows/Linux.  
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Niestety w tym momencie aplikacja nie jest rozwijana, nie jest dostępna dla 

systemu Mac OX. Ponadto istnieje wyszczególniony przez twórców pewien limit, jaki 

może zawierać przykładowa tablica z danymi przetwarzanymi w programie wynoszący 

ponad 30,000 instancji (jednocześnie zapewnia się, iż nie jest to własność absolutna 

biorąc pod uwagę szczególne moce nowszych komputerów) [25-27]. 

3.2. Aplikacja ROSE 

System o nazwie Rough Set Data Explorer (skrót: ROSE, wersja 2) [28] to kolejna 

aplikacja powstała na Politechnice Poznańskiej [29, 30] implementująca koncepcje 

teorii zbiorów przybliżonych. Znajduje zastosowanie zarówno tam, gdzie potrzebne 

jest wykorzystanie klasycznego podejścia zaproponowanego przez Pawlaka, jak i jego 

rozszerzenia bazujące na relacji podobieństwa (ang. similarity relation), oraz oparte na 

zmiennej precyzji. W skład podstawowej funkcjonalności wchodzą [25, 28, 29]:  

 metody dyskretyzacji danych: lokalne i globalne;  

 metody redukcji atrybutów, do których należy zaliczyć algorytm oparty na 

macierzy rozróżnialności (ang. discernibility matrix), pojęciu algebraicznej kraty 

(ang. lattice), czy prosty algorytm heurystyczny (ponadto osobną metodę stanowi 

wyznaczenie rdzenia); 

 metody indukcji reguł decyzyjnych, np. algorytm LEM2 (podobnie jak w aplikacji 

RSES), ModLEM-Entropy i ModLEM-Laplace oraz algorytm EXPLORE (ten 

ostatni jest szczególnie interesujący ze względu na ustawienie wymagań przez 

użytkownika, m.in. poziomu dyskryminacji stanowiących warunek stopu). 

Aplikacja zawiera rozbudowany interfejs graficzny GUI, lecz nie posiada 

dedykowanej konsoli.  

Zaletą są liczne algorytmy dyskretyzacji atrybutów i indukcji reguł decyzyjnych 

(dla danych niespójnych). W porównaniu do RSES wybór jest znacznie większy. 

Wadą tego programu jest to, iż na jego wejście nie można przekazać pliku w dowol-

nym (lub przynajmniej bardziej rozpowszechnionym) formacie tj. arff, csv. W tym 

wypadku konieczne jest przekształcenie pliku do formatu wymaganego przez ROSE 

(.isf) [25]. 

3.3. Aplikacja ROSETTA 

Środowisko obliczeniowe Rough Set Toolkit for Analysis of Data (skrót: 

ROSETTA) [31] to zaawansowany system napisany w C++ implementujący 

algorytmy oparte na klasycznej teorii zbiorów przybliżonych i jej rozszerzeniu 

o zmiennej precyzji (ang. variable-precision rough sets approach), relację tolerancji. 

Powstał na Uniwersytecie Uppsala [32, 33].  

W skład podstawowej funkcjonalności wchodzą [25]: 

 import danych wejściowych nie ograniczonych do reprezentacji tablicowej, ale 

również pochodzące z baz danych za pomocą modułu ODBC; 

 metody wstępnego przetwarzania danych wejściowych (pokrycie brakujących 

wartości i usunięcie instancji z brakującymi wartościami); 

 liczne algorytmy dyskretyzacji danych, m.in. oparte na wnioskowaniu boolowskim, 

mierze entropii (MDL), czy wykorzystującym cięcia dostarczone w pliku przez 

użytkownika (także wykorzystujące normy), algorytm naiwny i semi-naiwny; 
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 redukcja atrybutów za pomocą algorytmu Johnsona, genetycznego, metodą 

Holte’a 1R, manualna dyskretyzacja; 

 ponadto funkcjonalność jest rozszerzona o metody skracające (filtrujące) wg 

kryteriów reguły itp.  

Aplikacja posiada konsolę i rozbudowane GUI (okno programu dzieli się na 

moduły: struktury gdzie ładowane są dane wejściowe i algorytmy, zawierające 

metody), ale wystarczające zarówno dla mniej zaawansowanych i biegłych użytkow-

ników [25]. W porównaniu do narzędzi wymienionych w rozdziale nie ma zaimple-

mentowanych metod indukcji reguł decyzyjnych, zamiast dostarcza liczne metody 

klasyfikacji, np. klasyfikator bayesowski.  

3.4. Aplikacja WEKA 

Aplikacja WEKA jest najbardziej rozbudowanym środowiskiem przeznaczonym do 

analizy danych (nie tylko w postaci tablicowej) powstałym w Nowej Zelandii (Uniwer-

sytet Waikato). W porównaniu do wszystkich narzędzi omówionych w rozdziale 

zawiera najwięcej algorytmów i metod eksploracji danych. Poświęcenie jej miejsca 

w rozdziale nie powinno dziwić, ponieważ istnieje gotowy pakiet [34] zawierający 

implementację algorytmów bazujących na podejściu rozmyto-przybliżonym (ang. 

fuzzy-rough sets apprach) zaproponowanym przez Jensena [35-37]. Właśnie dostęp do 

licznych udogodnień i metod eksploracji danych [37-39] pozwala tworzyć skompli-

kowane eksperymenty i porównywać je między sobą dzięki m.in. przyjaznemu dla 

użytkownika GUI (jednocześnie warto nadmienić, iż może to także być postrzegane 

jako niedogodność, czy wada dla mniej zaawansowanych analityków) [25,34].  

3.5. Aplikacja jMAF 

Inne podejście prezentuje aplikacja (ciągle rozwijana) oparta na bibliotece jRS 

Rough Set Data Analysis Framework (w skrócie: jMAF) [40] powstała na Politechnice 

Poznańskiej i w przeciwieństwie do wcześniej wymienionych rozwiązań nie imple-

mentuje klasycznej teorii zbiorów przybliżonych, tylko jej rozszerzenia: zbiory 

przybliżone oparte na relacji dominacji (DRSA) i o zmiennej spójności (VC-DRSA). 

Podobnie, na wejście systemu przekazuje się dane w postaci tablicowej [25], przy 

czym w zamyśle twórców aplikacja ma rozwiązywać problemy wielokryterialne. Stąd 

relacje pomiędzy obiektami nie są nieznane, a istniejące pomiędzy nimi monotoniczne 

zależności są określane za pomocą przydzielonych do nich preferencji ułatwiających 

właściwą ich ewaluację i określenie porządku [40].  

Na funkcjonalność (w porównaniu do poprzednich systemów bardzo podstawową) 

aplikacji [25] składa się poza wyznaczeniem podstawowych pojęć z podejścia 

bazującego na dominacji (aproksymacji itp.) m.in. indukcja reguł decyzyjnych za 

pomocą algorytmu VC-DomLEM [41] (wersja monotoniczna i standardowa) 

i możliwość jej weryfikacji użyteczności w klasyfikacji przykładów. Jest to mały 

program, ale wydaje się jego siła tkwi w tym, że problemy jakie stara się rozwiązać są 

niezwykle istotne.  
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4. Podsumowanie 

Temat, jaki przewija się przez kolejne strony rozdziału dotyczy teorii zbiorów 

przybliżonych wraz z prezentacją wybranych narzędzi implementujących teorię 

zbiorów przybliżonych. Tematyka ta jest niezwykle bogata i niniejsza próba jej 

przedstawienia w paru zdaniach nie może być wyczerpująca. Celem jest łagodne 

wprowadzenie w tematykę, zaś jej dogłębne zrozumienie (wraz z przykładami) ułatwi 

studium literatury, do której w wielu miejscach tego rozdziału należało się odwołać 

oraz własne eksperymenty (gotowe dane można pozyskać z np. ogólnodostępnych 

repozytoriów [42]). 
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Teoria zbiorów przybliżonych i eksploracja danych – przegląd możliwości 

zastosowania formalizmu w analizie danych 

Streszczenie  

W obecnych czasach naznaczonych szybkim rozwojem technologicznym (zwłaszcza branża infor-

matyczna) dostęp do informacji nie stanowi problemu. Duża ilość danych, które pochodzą z rozmaitych 

źródeł od portali społecznościowych po konta bankowe i wykonywane w marketach transakcje, dane 

pacjentów są głównym polem zainteresowania nie tylko profesjonalistów i ekspertów w swojej dziedzinie, 

ale także analityków danych. Wiedza, która może zostać wywnioskowana z takich danych (nierzadko 

pochodzących z rozproszonych baz danych, czy bez wyraźnej struktury) jest o tyle interesująca, o ile 

dodaje wartość obiektywną (subiektywną) do stanu zastanego. Analityka danych mierzy się z wieloma 

problemami wśród których istotną ich część stanowią: niepewność, niejasność, brak precyzji, czy 

występowanie brakujących wartości. Przez ostatnie lata badacze i naukowcy podejmowali liczne próby 

zaradzenia powyższym kwestiom, które zaowocowały powstaniem formalizmów matematycznych tj. 

teoria zbiorów rozmytych, czy zbiorów przybliżonych. Niniejszy rozdział stanowi przegląd możliwości 

zastosowania teorii zbiorów przybliżonych w dziedzinie data mining wraz z opisem niektórych rozszerzeń 

klasycznej teorii zbiorów przybliżonych (podejście bazujące na dominacji, zmiennej precyzji, fuzzy-rough) 

oraz porównanie wybranych narzędzi (open source) implementujących algorytmy teorii zbiorów 

przybliżonych (LERS, RSES, ROSE2, ROSETTA, jMAF, WEKA). Wymienione zagadnienia będą 

zawarte w osobnych sekcjach rozdziału.  

Słowa kluczowe: teoria zbiorów przybliżonych, eksploracja danych, porównanie rozwiązań software’owych 

Rough Sets Theory and data mining – an overview of the possibilities offered 

by formalism in data analysis 

Abstract  

In current times marked by rapid technological development (especially the IT industry) access to 

information is not a problem. The large amount of data that comes from various sources from social 

networking sites to bank accounts and transactions performed in supermarkets, data of patients are the 

main field of interest not only for professionals and experts in their field, but also for data analysts. 

Knowledge that can be inferred from such data (often coming from dispersed databases or without a clear 

structure) is interesting as long as it adds objective (subjective) value to the existing state. Data analytics 

solves many problems, the most important of which are: uncertainty, ambiguity of data, lack of precision or 

the occurrence of missing values. In recent years, researchers and scientists have made numerous attempts 

to address the above issues that resulted in the emergence of mathematical formalisms, i.e. the theory of 

fuzzy sets or rough sets. 

This chapter presents an overview of the applicability of rough sets theory in the field of data mining with 

a description of some extensions of classical rough set theory and a comparison of selected tools (open 

source) implementing algorithms of rough sets theory (LERS, RSES, ROSE2, ROSETTA, jMAF, 

WEKA). These issues will be included in separate sections of the chapter.  

Keywords: rough sets theory, data mining, software comparison 
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Metodyka wykorzystywania układów VLSI 

w projektowaniu urządzeń cyfrowych 

1. Wprowadzenie 

Pierwszy układ scalony powstał w firmie Texas Instruments w roku 1958. Zawierał 

on kilkanaście tranzystorów, które zostały tak połączone aby otrzymać kilka prostych 

bramek logicznych. Otworzyło to drogę do powstania trzeciej generacji komputerów, 

gdzie zamiast łączyć tranzystory ze sobą można było łączyć bramki, co znakomicie 

zwiększyło niezawodność komputerów. Od tego czasu minęło 60 lat a producenci 

układów scalonych dokonali ogromnego skoku technologicznego. Współczesne układy 

scalone zawierają kilka, a nawet kilkanaście miliardów tranzystorów. To dzięki nim 

mówimy o „industry 4.0” czyli możliwości automatyzacji procesów wytwórczych, 

działania internetu w tym IoT (ang. Internet of Things), przesyłanie i wyszukiwanie 

danych wielkich rozmiarów itp. 

Dawniej stosowane metody projektowania urządzeń cyfrowych wykorzystujące 

układy scalone mniejszej skali integracji nie nadają się do projektowania urządzeń 

z układami VLSI (ang. Very Large Scale Integration) lub ULSI (ang. Ultra Large Scale 

Integration). Logika i inne własności tych układów nie dają możliwości do opanowania 

przez projektanta „ręcznego” zastosowania tych układów w projektowanym urządzeniu. 

Projektant jest współcześnie wspomagany bardzo złożonymi narzędziami programo-

wymi oznaczanymi jako ECAD (ang. Electronic Computer-Aided Design) lub EDA 

(ang. Electronic Design Automation)[18]. W dużym uproszczeniu oprogramowanie 

ECAD dostarcza projektantowi elementy biblioteczne pozwalające narysować 

i zweryfikować schemat projektowanego urządzenia. Natomiast oprogramowanie EDA 

umożliwia projektantowi opis architektury projektowanego układu przy pomocy 

języka HDL (takiego jak VHDL i/lub Verilog), rozmieszczenie go w układzie VLSI 

i zweryfikowanie poprawności projektu za pomocą symulacji [8,9,14,15,17,19]. 

W artykule przedstawiono zasady współczesnego sposobu projektowania złożonych 

urządzeń cyfrowych. Obecnie trwa wyścig z czasem, który wymusza na producentach 

szybkie przygotowanie produkcji danego urządzenia. Ponieważ urządzenia te są coraz 

bardziej złożone i wymagają połączenia złożonego sprzętu z coraz bardziej złożonym 

oprogramowaniem, to projektanci poszukują coraz lepszych narzędzi wspomagających 

ich pracę. Celem niniejszego artykułu jest pokazanie jak różne elementy składające się 

na projekt i różne narzędzia wspomagające projektanta są obecnie oferowane. Zadania 

stojące przed projektantami bardzo różnią się od stosowanych do niedawna.  
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Układy VLSI można podzielić na dwie grupy: układy ASIC (ang. Application-

Specific Integrated Circuit) produkowane do konkretnych zastosowań (np. w kompu-

terach lub telewizorach) oraz układy programowane FPGA (ang. Field Programmable 

Gate Array), które projektant przystosowuje do swoich zastosowań.  

2. Elementy elektroniczne wykorzystywane w projektowaniu 

2.1. Własności układów programowalnych 

Współczesne układy VLSI są produkowane przez takie firmy jak Intel, Cypress, 

Samsung, Texas Instruments, Xillincs i inne. Producenci dostarczają różne narzędzia 

służące do ich wykorzystania.  

Typowy układ FPGA [1, 14] składa się z matrycy komórek, których funkcje oraz 

połączenia pomiędzy nimi użytkownik może programować. Podstawowym 

składnikiem komórki jest układ LUT (ang. Look-Up Table) służąca do realizacji 

funkcji logicznych. Jest to pamięć programowana w czasie konfiguracji układu FPGA. 

Może ona realizować dowolne funkcje boolowskie tylu zmiennych ile ma wejść.  

Sygnały przesyłane są miedzy komórkami za pomocą tzw. magistral połączeń 

międzyblokowych (ang. Multitrack Interconnection) zwanych traktami. Są one ułożone 

w matrycę wierszy i kolumn. Liczba ścieżek w magistralach waha się od 20 do 500, co 

daje w sumie ok. 300 ścieżek poziomych i ok. 1000 pionowych. Każda ze ścieżek 

może realizować kilka połączeń, bo ścieżkę można tak skonfigurować, że jeśli zostanie 

ona w n miejscach przecięta, to da się wykonać n+1 połączeń. Przykładową architek-

turę połączeń międzyblokowych pokazano na rysunku 1. Wyprowadzenia zewnętrzne 

układu FPGA dołączane są do ścieżek magistral za pośrednictwem komórek 

wejściowo-wyjściowych IOE. Ponadto współczesne układy FPGA są wyposażone 

w wiele typowych bloków funkcjonalnych, które projektanci zwykle stosują w swoich 

urządzeniach. Są to najczęściej układy procesora, pamięci, moduły interfejsów 

logicznych dla typowych urządzeń wejścia i wyjścia oraz inne bloki przydatne jak np. 

układy mnożące. 
 

I/O I/O I/O I/O

I/
O

I/
O

I/
O

LAB

LAB

LAB

LAB

RAM

RAM DSP

DSP

 

Rysunek 1. Przykładowa architektura połączeń międzyblokowych układu FPGA 
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Przykładowy układ Intel® Stratix® 10 firmy Intel (poprzednio firma Altera), to 

jeden z najnowszych produktów. Składa się z ok. 30 miliardów tranzystorów, które 

można było wbudować (upakować) tylko w najnowocześniej technologii 14 nm. 

Pobieraną moc zredukowano do poniżej 30W (choć ta wartość zależy od stopnia 

wykorzystania zasobów oraz od częstotliwości pracy).  

Układ FPGA zawiera nawet do 5,5 mln tzw. elementów LE (ang. Logic Elements) 

w zależności od typu. Każdy taki LE to, czterowejściowy blok look-up table LUT, 

który można zaprogramować jako dowolną funkcję 4 zmiennych. Osiem do dziesięciu 

elementów LE tworzy blok LAB (ang. Logic Array Block). Złożone układy FPGA 

takie jak Stratix® zawierają tzw. elementy ALM (ang. Adaptative Logic Modules). Są 

to jeszcze bardziej rozbudowane układy w stosunku do układów LE i może być ich 

nawet 1,8 mln i ponad 7 mln ALM rejestrów. Liczby te obrazują jaką rolę odgrywać 

ma projektant wykorzystujący te układy. Metody „ręcznego” projektowania czyli 

budowanie struktury urządzenia poprzez łączenie elementów, bloków czy 

podzespołów nie mogą być stosowane. Jedyną drogą jest komputerowe wspomaganie 

projektowania, a w szczególności możliwość opisu układu za pomocą języka opisu 

sprzętu HDL (ang. Hardware Description Language). Opis projektowanego urządzenia 

w języku HDL może być następnie przetworzony przez kompilator napisany przez 

współtwórców układu FPGA. W ramach struktury układu Stratix projektant może 

dodatkowo wykorzystać kilka rodzajów pamięci. Są to układy M20K blocks, M20K 

i MLAB. Wymienione układy M20K blocks to pamięci o pojemności 20kb, a ich 

liczba waha się od ok. 1000 do 10.000. Pamięci M20K to pamięci typu SRAM 

(ang. Static Random Access Memory) o sumarycznej pojemności 5Mb. Układ FPGA 

zawiera ich od 50 do 200. Pamięci MLAB to pamięci o pojemności 640b których jest 

od kilku do ok. 30. Każda z tych pamięci może być konfigurowana i wykorzystywana 

na różne sposoby. Przykładowo pamięci mogą być wykorzystane jako rejestry 

przesuwające, bufory FIFO lub linie opóźniające. Użycie tych pamięci w projekcie 

wymaga zastosowania elementów bibliotecznych specyficznych dla danego typu 

układu. 

Jednym z ważnych zastosowań układów FPGA jest cyfrowe przetwarzanie 

sygnałów, tj. DSP (ang. Digital Signal Processing). Dlatego producenci wbudowują 

specjalne bloki służące tym zastosowaniom. W układzie Stratix 10 takich bloków jest 

od 500 do 5000. Temu zastosowaniu służą także układy mnożące (ang. multipliers). Są 

to układy 18 bitowe i jest ich od 1000 do 10000. 

Współczesne możliwości technologiczne pozwalają na budowanie układów 

scalonych z jeszcze większym upakowaniem, a więc można dodawać jeszcze więcej 

bloków i podzespołów. Projektanci tych układów uznali, że najlepszym wyborem 

będzie wbudowanie procesora. W przykładowym układzie Stratix 10 wbudowano SoC 

(ang. System-on Chip). Jest to 64-ro bitowy procesor 4-ro rdzeniowy ARM Cortex 

wraz z pamięcią podręczną 256KB, z pamięcią operacyjną do 4GB oraz bogatym 

i dobrze wyselekcjonowanym zestawem łączy do urządzeń zewnętrznych USB, 

UART, I
2
C, SPI i innymi). Podzespoły projektowanego urządzenia w oparciu o dany 

układ FPGA, które nie muszą spełniać wyśrubowanych parametrów czasowych, mogą 

być zastąpione programem zapisanym w pamięci i wykonywanym przez procesor. 
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2.2. SoC procesory wbudowane w FPGA 

Projektując urządzenie cyfrowe staje się przed problemem wyboru sposobu 

realizacji danego fragmentu algorytmu działania urządzenia. Czasem niektóre 

elementy łatwiej i szybciej jest zrealizować programowo (znany język programowania, 

znane narzędzia do wykrywania i usuwania błędów) przez procesor, a inne, głównie ze 

względu na wymagania czasowe lub dużą liczbę obsługiwanych jednocześnie 

elementów zewnętrznych, efektywniej jest zrealizować w układzie FPGA. Najczęściej 

CPU (ang. Central Processor Unit) i FPGA skazane są na współpracę w sposób 

pokazany na rysunku 2. Połączenie takie wymaga od projektanta opracowania 

efektywnego łącza pomiędzy FPGA i CPU. Szybkie łącze równoległe o szerokiej 

magistrali danych stwarza poważne problemy projektowe wynikające z różnych 

opóźnień sygnałów w magistrali. Aby uniknąć tych kłopotów stosuje się szybkie łącza 

szeregowe i układy SERDES (ang. Serializer/Deserializer) [2]. Nie zawsze takie 

rozwiązanie jest wystarczające i producenci układów FPGA w jednym układzie 

scalonym umieszczają także procesor. Najczęściej jest to ARM (ang. Advanced RISC 

Machine) [3]. Struktura takiego układu pokazana jest na rysunku 2.  
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Rysunek 2. Połączenie procesora i FPGA w jeden układ 

Początkowo funkcjonalność procesora w FPGA uzyskiwano dołączając do projektu 

element biblioteczny opisany językiem HDL (np. firma Verilog). Firma Altera 

udostępniła dla swoich układów 32-bitowy procesor RISC (ang. Reduced Instruction 

Set Computer) pod nazwą NIOS [4] z elementami konfigurowanymi przez projektanta. 

Jednak procesor zajmował część zasobów FPGA, która mogłaby być udostępniona 

projektantowi. 

W 2010 roku firma INTEL zbudowała układ hybrydowy zawierający procesor 

Atom i układ scalony FPGA firmy ALTERA [5]. Powstał on w celu rozwinięcia 

funkcjonalności znanego procesora i wykorzystania istniejącego dla niego oprogra-

mowania. Projekt ten nie był rozwijany. Natomiast wbudowanie sprzętowego procesora 

HPS (ang. Hard Processor System) w układ scalony FPGA spowodowało rozwój tego 

rozwiązania w firmach Altera (obecnie firma Intel), XILINX i Cypress. Systemy tego 

typu otrzymały nazwę SoC. 

Jednym z najbardziej rozbudowanych układów FPGA SoC jest układ Zynq 

UltraScale+ MPSoC firmy Xilinx, którego architekturę pokazano na rysunku 3 [6]. 

Układy ZU4EV, ZU5EV i ZU7EV wyposażono w czterordzeniowe procesory ARM 

Cortex-A53 o częstotliwości taktowania do 1,5 GHz oraz w dwurdzeniowy procesor 
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czasu rzeczywistego ARM Cortex-R5 taktowany zegarem do 600 MHz. Układ 

obsługuje interfejsy pamięci 32 i 64 bitowe dla pamięci DDR4 (ang. Double Data 

Rate), interfejsy szeregowe PCIe Gen2, USB 3.0, SATA 3.1, Tri-mode Gigabit 

Ethernet, SPI, UART, CAN 2.0B oraz cztery 32-bitowe GPIO (ang. General-Purpose 

Input/Output). Procesory współpracują z układem FPGA za pośrednictwem dwunastu 

magistrali AXI o szerokości 32/64/128 bitów danych. Omawiany układ wyposażono 

również w jednostkę GPU Mali-400 MP2 taktowaną zegarem o częstotliwości do 

667MHz. 

Układ FPGA zawiera do 504 tysięcy komórek logicznych, 461 tysięcy 

przerzutników i 1728 bloków DSP. Sumaryczna pojemność pamięci wbudowanej 

osiąga wartość 44 Mb. 
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Rysunek 3. Architektura układów Zynq UltraScale+ MPSoC firmy Xilinx  

Wymienione własności układów FPGA pokazują jak szerokie mogą znaleźć 

zastosowania. Za pomocą jednego układu scalonego można budować urządzenia 

cyfrowe zawierające procesor, niezbędne do współpracy z otoczeniem interfejsy oraz 

specyficzne dla danego projektu bloki funkcjonalne obsługujące np. elektro-

mechaniczne elementy projektowanego urządzenia. 

Wykorzystując odpowiednie komputerowe narzędzia wspomagające proces 

projektowania można w krótkim czasie zaprojektować, uruchomić, przetestować, 

wprowadzać odpowiednie modyfikacje dla uzyskania złożonych urządzeń cyfrowych.  

3. Narzędzia wspomagające projektanta 

3.1.1. Języki HDL do opisu sprzętu 

Języki HDL służą do opisu działania sprzętu. Ze swojej natury układ sprzętowy 

zwykle składa się z wielu bloków funkcjonalnych realizujących zadane operacje 

w sposób kombinacyjny lub sekwencyjny zależny od aktywnego zbocza zegarowego. 
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Wszystkie bloki funkcjonalne wykonują swoje zadania równocześnie ale wynik ich 

działania ustala się dopiero gdy ustali się stan ich wejść. W językach HDL projektant 

posługuje się instrukcjami znanymi z języków programowania co może sugerować, że 

programista jest w stanie łatwo opisać układ sprzętowy. Niestety tak nie jest. 

Do najbardziej rozpowszechnionych języków opisu sprzętu należą VHDL [1, 8, 15] 

i Verilog [1, 9]. Niezależnie od języka, opis układu musi zawierać deklaracje typów 

sygnałów wejściowych i wyjściowych oraz zmiennych wewnętrznych.  

W języku VHDL jest jedenaście podstawowych typów danych, z których 

std_ulogic_vector jest typem głównym, oraz dziewięć dopuszczalnych stanów 

sygnałów od wartości niezainicjowanej przez wymuszenie wartości 0 do wartości 

nieistotnej. Główną trudnością w posługiwaniu się językiem VHDL jest konwersja 

typów sygnałów. Dla przykładu operacje arytmetyczne można wykonać wyłącznie na 

sygnałach typu numerycznego (unsigned – liczba bez znaku, signed – liczba ze 

znakiem, integer – liczba całkowita), a sygnały wejściowe deklarowane są typem 

std_ulogic_vector. Aby wykonać np. mnożenie danych podanej na wejścia P0 i P1 

należy zapisać tą operację w następujący sposób: 

P2 <= std_ulogic_vector (unsigned(P0) * unsigned(P1)); 

Wynik operacji jest wyprowadzony na wyjście P2. Konwersja z jednego typu na 

inny może wymagać bardziej skomplikowanego zapisu np. instrukcja podstawienia 

CHAR:=character'val(conv_integer(unsigned(DAT))); 

przekształca 8-bitowy sygnał DAT (zadeklarowany typem std_logic_vector) na 8-

bitowy znak ASCII. Reprezentacją układową takiej instrukcji będzie po prostu zestaw 

ośmiu linii. 

W języku Verilog operuje się sygnałami binarnymi, które mogą przyjmować jedną 

z czterech wartości 0 (logiczne zero), 1 (logiczna jedynka), x (wartość nieznana), 

z (wysoka impedancja). Dostępne są również typy liczbowe real i integer.  

Zadeklarowane sygnały wejściowe oraz wewnętrzne przekształcane są za pomocą 

prostych instrukcji podstawienia wykorzystujących operatory arytmetyczne, logiczne 

i relacji. W języku Verilog operatory logiczne reprezentują znaki różne dla operacji na 

bitach i na wektorach. Na przykład iloczyn logiczny dla bitów jest znakiem &, a dla 

wektorów to para tych znaków &&. W języku VHDL operatory logiczne są słowami 

kluczowymi niezależnie od szerokości sygnału i operator iloczynu logicznego ma 

zawsze postać AND. 

Języki VHDL i Verilog różnią się także zapisem instrukcji złożonych. Na przykład 

funkcję warunkową if..then..else zapisuje się w języku VHDL jako: 

if  CLR ’ ’  then WY     others >’ ’ ; 

 elsif  LD ’ ’  then WY <= WE; 

 elsif  UD ’ ’  then WY <= WY + 1; 

 else WY <= WY - 1; 

 end if; 
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Tą samą funkcję w języku Verilog opisuje się w następujący sposób: 

if (!CLR) WY <= 1'd0; 

 else if (LD) WY <= WE; 

 else if (UD) WY <= WY + 1; 

 else WY <= WY - 1; 

end 

W obu przypadkach opisany został licznik rewersyjny z funkcją synchronicznego 

zerowania niskim poziomem sygnału CLR, wpisywania wartości wejściowej WE gdy 

sygnał LD przyjmuje wartość logiczną jeden oraz w zależności od poziomu sygnału 

UD następuje albo zwiększenie o jeden zawartości licznika (inkrementacja) albo jej 

zmniejszenie o jeden (dekrementacja).  

Opis układów synchronicznych wymaga użycia sygnału zegarowego. Dla 

przykładu projekt zwykłego rejestru równoległego może mieć postać w języku VHDL: 

rejestr: process (CK) is 

 begin 

 if rising_edge(CK) then WY<=WE: end if; 

 end process rejestr; 

gdzie rising_edge jest standardową funkcją biblioteczną rozpoznającą narastające 

zbocze sygnału zegarowego CK. Ten sam układ może być opisany w języku Verilog 

w następującej postaci: 

always @ (posedge CK) 

begin 

 WY <= WE; 

end 

gdzie pierwszy wiersz opisu uzależnia wykonanie wystawienia stanu wejść WE na 

wyjście WY od wystąpienia narastającego zbocza sygnału CK. 

Podstawową różnicą sposobu opisu układu w obu tych językach jest porządek 

w zapisie projektu, który w przypadku języka VHDL jest ściśle określony. W pliku 

opisującym projekt na początku konieczne jest zadeklarowanie używanych bibliotek, 

następnie opisanie sygnałów wejściowych i wyjściowych jednostką projektową entity 

a następnie opis układu w części architecture, w której na początku trzeba zdefiniować 

sygnały wewnętrzne projektu oraz funkcje i procedury opisane zaprojektowane przez 

użytkownika. 

W języku Verilog nie ma określonego porządku i poszczególne elementy opisu 

mogą występować naprzemiennie. Zmienne zewnętrzne i wewnętrzne mogą być 

zadeklarowane w dowolnym miejscu pliku z zastrzeżeniem, że musi to nastąpić przed 

pierwszym ich użyciem. 
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Języki HDL pozwalają na strukturalny lub behawioralny opis projektów. Opis 

strukturalny wymaga od projektanta dokładnego opisu bloków funkcjonalnych za 

pomocą operatorów (najczęściej logicznych). Następnie zaprojektowane bloki łączone 

są w większe systemy. Projekt behawioralny pozwala projektantowi wykorzystywać 

operacje arytmetyczne. W programie (procesie) syntezy funkcje te są optymalizowane 

pod kątem struktury. Dlatego też ten projekt behawioralny wymaga jedynie 18 

makrokomórek układu ACEK1K a projekt strukturalny 32 makrokomórek z dwu-

krotnie dłuższym czasem propagacji. 

Podsumowując, posługiwanie się językami HDL wymaga dużej wprawy i często 

opis projektu dopiero podczas weryfikacji ujawnia błędy semantyczne popełnione na 

etapie projektowania. Czasami zdarza się, że dany zapis językowy różnie jest 

syntezowany w różnych programach syntezy projektów. Zapis w języku VHDL jest 

mocno rozbudowany (deklaracje sygnałów, komponentów [1], funkcji i procedur 

a także konwersje typów) natomiast język Verilog jest bardzo oszczędny, co jednak 

często utrudnia zrozumienie intencji projektanta podczas analizy projektu.  

3.2. Oprogramowanie wspomagające projektowanie EDA 

Producenci układów FPGA wytwarzają narzędzia takie jak EDA, które w zasad-

niczy sposób zmieniają styl pracy projektanta w stosunku do klasycznych metod 

projektowania. Do konkurencji z nimi włączają się także niezależni wytwórcy (ang. 

Third-Party) jak np.: Cadence, Mentor Graphics, Aldec, Synopsis i Symplicity. Wielcy 

producenci układów scalonych chętnie współpracują z tymi firmami nad doskona-

leniem wytwarzanych narzędzi. Celem tych prac jest takie wsparcie projektanta, aby 

znacznie przyśpieszyć czas projektowania, a dokładniej mówiąc czas wejścia na rynek 

(ang. time to market) projektowanego układu. Jeśli dany projekt ma być wytworzony 

w jednym lub kilku egzemplarzach, to najlepszym rozwiązaniem jest implementacja tego 

projektu w układzie FPGA. Jeśli dany projekt ma być powielany w niewielkiej serii, to 

także warto zrealizować prototyp w strukturze FPGA, a następnie powielić projekt 

w tzw. układach hard-copy. Producenci oferują taką możliwość, a układy te są tańsze 

od układu, w którym zrealizowano prototyp. Jeśli dany projekt ma być powielany 

w długiej serii, to także warto prototyp wykonać w układzie FPGA. Po sprawdzeniu 

działania prototypu, firmy produkujące układy FPGA podejmują się wykonania serii 

produkcyjnej w postaci układów ASIC, które są najtańszym rozwiązaniem spośród 

wyżej wymienionych.  

Głównym zadaniem oferowanych narzędzi EDA jest stworzenie możliwości 

tzw. szybkiego prototypowania (ang. rapid prototyping) [16]. Cecha ta pozwala na 

wielokrotne sprawdzanie działania syntetyzowanego projektu w krótkim czasie, a więc 

na szybkie nanoszenie zmian, modyfikacji i poprawek. Drugą cechą narzędzi 

projektowych jest zapewnienie kompromisu pomiędzy łatwym posługiwaniem się 

nimi, a oferowanymi możliwościami. Chodzi o to, aby z tych narzędzi mogli korzystać 

zarówno projektanci niewprawni (uzyskując układy tylko w niewielkim stopniu 

optymalne), jak i projektanci, którzy biegle umieją wykorzystywać wszystkie ich 

możliwości (uzyskując optymalność projektu). Trzecią ważną cechą systemów 

wspomagających projektowanie jest możliwość wykorzystania gotowych bloków 
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oferowanych w systemach EDA jako IP (ang. Intellectual Property) lub bloków 

wcześniej zaprojektowanych (przez tego samego lub innego projektanta).  

Współpraca projektanta z systemem EDA składa się z 3 etapów: wprowadzenia 

projektu, syntezy projektu i programowania lub konfigurowania układu.  

Etap 1. Wprowadzenie projektu 

Wprowadzenia projektu do systemu EDA dokonać można w różny sposób [1], 

np. wykorzystując: 

1. edytor graficzny (graphic editor), 

2. edytor wykresu czasowego (waveform editor), 

3. graf automatu synchronicznego (state machine editor), 

4. edytor tekstowy dla opisu w języku HDL (text editor), 

5. wczytanie gotowego pliku (np. sporządzonego w innym systemie). 

Ad.1  

Edytor graficzny pozwala projektantowi posługiwać się schematami do 

projektowania układu. Systemy EDA zawierają edytor symboli stosowanych 

w schematach umożliwiający korzystanie z bazy elementowej systemu. Można 

rysować projekt posługując się takimi elementami jak: bramki lub przerzutniki (układy 

SSI); sumatory, multipleksery, komparatory, konwertery kodów, rejestry i liczniki 

(układy MSI) lub też procesory, pamięci i sterowniki (układy LSI). Rysunek układu 

należy wprowadzać stosując reguły obowiązujące w danym edytorze. Zwykle 

potrzebne elementy wprowadza się z bazy elementowej systemu EDA lub zdefinio-

wane przez projektanta, a następnie dokonuje się połączeń wyprowadzeń tych 

elementów. Edytor numeruje elementy, wykonuje ich spis i generuje listę połączeń. 

W przypadku zbyt dużej liczby połączeń część z nich można zastąpić połączeniami 

niejawnymi. Połączenia niejawne są realizowane przez system EDA w taki sposób, że 

sygnały o tych samych nazwach zostaną ze sobą połączone. Projektant może także 

używać bloków zdefiniowanych przez siebie.  

Ad.2  

Systemy EDA pozwalają na opisanie projektu za pomocą wykresu czasowego. 

Edytor wykresu czasowego umożliwia projektantowi przedstawienie zmian sygnałów 

wyjściowych projektowanego układu na tle kombinacji sygnałów wejściowych. Można 

zadać długość odcinka czasowego, który jest potrzebny dla danego zastosowania 

i określić zmiany sygnałów wejściowych i na tym tle przedstawić stany na wyjściach 

projektowanego układu. Jednak opis ten może być stosowany dla niewielkich bloków 

funkcjonalnych gdyż konieczne jest przedstawienie przebiegami czasowymi 

wszystkich zależności pomiędzy sygnałami wejściowymi i wyjściowymi. Z tego 

powodu w najnowszych wersjach oprogramowania EDA zrezygnowano z definicji 

projektu przy pomocy wykresu czasowego. 

Ad.3 

Projektując automat synchroniczny można posłużyć się jego opisem w postaci 

grafu, na którym przedstawia się zależności pomiędzy stanami i sygnałami wejścio-

wymi (funkcje przejść automatu) i zależności pomiędzy sygnałami wyjściowymi 

a stanami i sygnałami wejściowymi (funkcje wyjść automatu). Ta metoda opisu 

projektu wygodna jest jedynie dla małych automatów. Dla opisu dużego automatu 
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(z kilkunastoma stanami, wieloma wejściami i wyjściami) może być trudna do 

zastosowania. 

Ad.4 

Edytor tekstowy pozwala projektantowi posługiwać się opisem projektu za pomocą 

języków HDL. W przypadku projektowania złożonych układów właśnie ten sposób 

wprowadzania projektu do systemu EDA jest najczęściej stosowany ze względu na 

zwięzłość i czytelność opisu oraz prostotę jego modyfikacji. Standardem światowym 

są języki VHDL i Verilog, choć stosowane są także inne jak np.: AHDL (firmy Altera, 

obecnie Intel), ABEL (firmy Xilinx) itp.  

Opis układu mnożącego w języku VHDL 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

library ieee; 
use ieee.std_logic_1164.all; 
use ieee.std_logic_arith.all; 
 
entity MNOZENIE is 
port(P0,P1 : in std_ulogic_vector(15 downto 0); 
 P2 : out std_ulogic_vector(31 downto 0)); 
end MNOZENIE; 
 
architecture UKLAD of MNOZENIE is 
signal PP2 : unsigned (31 downto 0); 
begin 
 PP2 <= unsigned(P0) * unsigned(P1); 
 P2 <= std_ulogic_vector(PP2); 
end UKLAD; 

W projekcie 4 pokazano przykład opisu w języku VHDL układu mnożącego. Jest to 

przykład ilustrujący stworzone projektantom możliwości. Projekt szesnastobitowego 

mnożenia z trzydziestodwubitowym wynikiem opisuje się szybko i łatwo wykorzys-

tując wcześniej zdefiniowaną (zaprojektowaną) przez producenta oprogramowania 

EDA operację mnożenia (* - znak gwiazdki). Projekt wykorzystuje standardowe 

biblioteki IEEE i całkowicie abstrahuje od struktury układu mnożącego, która zależeć 

będzie od wykorzystywanego systemu EDA. Dla przykładu, realizacja tego projektu 

w układach Stratix firmy Altera wymaga dwóch 9-cio bitowych bloków DSP i nie 

wykorzystuje ani jednej makrokomórki. Gdyby zaś projekt został umieszczony 

w układzie ACEX1K (bez bloków DSP) zająłby on 408 makrokomórek. 

Ad.5 

Systemy EDA pozwalają projektantowi na posługiwanie się opisem projektu za 

pomocą plików powstałych w wyniku syntezy projektu w innym systemie EDA. 

Wynikiem syntezy jest min. plik wyjściowy, który zawiera spis elementów projektu 

i sposób ich łączenia. Jest to tzw. plik netlist z rozszerzeniem .edf (ang. EDIF 

Electronic Design Interchange Format). Pliki z rozszerzeniem .edf są 

plikami standardowymi akceptowanymi we wszystkich systemach EDA.  

Etap 2. Synteza projektu 

Wprowadzony opis projektu należy poddać procesowi syntezy, tj. sprawdzić jego 

syntaktyczną poprawność oraz przedstawić w postaci umożliwiającej implementację 



 

 

Krzysztof Gracki, Marek Pawłowski, Andrzej Skorupski 

 

266 

w zadanym układzie FPGA [20-25]. Wynikiem tego procesu jest plik netlist. Plik ten 

traktowany jest jako wynik pośredni syntezy i niewprawny projektant nawet może nie 

wiedzieć o jego istnieniu. Natomiast na ile projekt ten będzie optymalny nie jest łatwo 

odpowiedzieć. Dlatego drugim celem etapu syntezy jest optymalizacja projektu i próba 

umieszczenia projektu w jednym układzie scalonym, np. FPGA. Optymalizacja 

projektu polega na minimalizacji liczby stosowanych elementów (makrokomórek, 

bloków DSP, bloków RAM itp.), usunięcia nadmiarowych elementów i optymalizacji 

połączeń. Na podstawie pliku netlist system ma utworzyć pliki, które będą plikami 

wejściowymi dla pozostałych modułów systemu EDA, takich jak symulatory, 

analizatory czasowe, analizatory pobieranej mocy, programatory itp. Projektant 

systemu znając wyniki symulacji i wyniki analizy może przeprowadzić modyfikacje 

projektu mającą na celu jego ulepszenie. Modyfikacje projektu można wprowadzać 

przez zmiany opisu w języku HDL, przez zmiany na schemacie lub przez wprowa-

dzanie zmian w ułożeniu elementów w strukturze FPGA (przy pomocy wbudowanego 

w EDA edytora tzw. Chip Planner).  

Komputerowa synteza pozwala projektantowi wielokrotnie wprowadzać poprawki, 

gdyż szybko otrzymany wynik pozwala na weryfikację wprowadzonych zmian przy 

pomocy symulacji. W przypadku, gdy synteza projektu jest względnie długotrwała, 

i musi być wielokrotnie powtarzana, to dąży się do tego, aby po każdej modyfikacji 

syntetyzować tylko tą część projektu, która była modyfikowana. Takie podejście jest 

nazywane projektowaniem przyrostowym (ang. incremental synthesis). 

Etap 3. Weryfikacja projektu 

Przed uruchomieniem projektu w rzeczywistym układzie konieczne jest spraw-

dzenie jego semantycznej poprawności. Umożliwia to moduł symulatora oprogramo-

wania EDA. Najczęściej wykorzystuje się symulatory firm trzecich takie jak ModelSim 

firmy Mentor Graphics lub ActiveHDL firmy Aldec. Symulatory wywołuje się 

z poziomu programu EDA. Projektant zadaje przebiegi sygnałów wejściowych, 

symuluje projekt i ocenia wzrokowo czy sygnały wyjściowe i stany automatów 

zmieniają się zgodnie z oczekiwaniami. Narysowanie przebiegów czasowych jest 

bardzo żmudne i dlatego do ich tworzenia wykorzystuje się opis tekstowy (w językach 

VHDL lub Verilog) do zapisu pliku testującego (tzw. test bench) będącym nakładką na 

plik z projektem. Plik testowy opisuje zależności czasowe sygnałów wejściowych. 

Można użyć go także do weryfikacji poprawności stanów wyjść, a także generować 

raporty z symulacji. 

Etap 4. Programowanie układu 
Czwarty etap procesu projektowania, to utworzenie pliku do zaprogramowania 

wybranego układu FPGA. Programowanie można wykonać w systemie EDA lub 

w zewnętrznym programatorze. Ponieważ układy FPGA są układami ulotnymi 

(tracącymi zawartość wraz z odłączeniem napięcia zasilania), to istnieje konieczność 

każdorazowego zapisu projektu w układzie FPGA po zaniku napięcia zasilania. 

Umożliwia to zewnętrzna pamięć konfiguracyjna Flash. W systemie EDA przygoto-

wywana jest także zawartość pamięci Flash. 
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3.3. Uruchamianie projektu  

Projektowanie systemu cyfrowego przy wykorzystaniu układów FPGA SoC 

wymaga wykonania wielu kroków. Rysunek 4 pokazuje kolejność ich wykonania.  

Specyfikacja Projektowanie

Projekt płytki

Zegar i We/Wy

Założenia projektu Implementacja

Synteza
i kompilacja

Planowanie końcówek
zasilania

Konfigurowanie 
końcówek układu

Właściwości 
końcówek We/Wy,

Wstępny projekt
płytki

Wstępne planowanie 
końcówek

Dekompozycja bloków
projektu

Specyfikacja
projektu

Wybór
sprzętu

Rozplanowanie
zegara

Analiza zakłóceń

Optymalizacja czasu
i analiza

Symulacja 
zależności czasowych

Weryfikacja 
projektu

Analiza energetyczna 
i optymalizacja  

Rysunek 4. Projektowanie z wykorzystaniem układów FPGA 

3.4. Przyśpieszanie projektowania 

Projektowanie złożonych układów cyfrowych, nawet stosując komputerowe 

wspomaganie, zajmuje projektantom wiele czasu. Wprowadzenie każdej zmiany 

zmusza do powtórnej syntezy projektu, która przy wprowadzeniu wymagań czasowych 

pomiędzy wybranymi sygnałami wejściowymi a wyjściowymi może wymagać wielu 

godzin pracy systemu EDA. W tym czasie dokonuje się wielokrotnych modyfikacji 

rozmieszczenia projektu w układzie FPGA z analizą czasową, aż do momentu 

uzyskania oczekiwanych wyników. Dlatego producenci systemów EDA wyposażają je 

w opcje umożliwiające tzw. projektowanie blokowe (ang. block-based design). Sposób 

ten polega na tym, że dokonuje się podziału projektu na bloki (ang. partition). Projekty 

tych bloków są weryfikowane przez projektanta dla danego rozmieszczenia w układzie 

FPGA i „zamrażane” w postaci bloku. Konfiguracja elementów tego bloku pozostanie 

niezmienna bez względu na jego położenie w układzie FPGA. Umożliwia to 

tzw. projektowanie przyrostowe (ang. incremental design), które polega na tym, że 

podczas kolejnych iteracji dokonuje się kompilacji jedynie tych fragmentów projektu 

(bloków), który uległ modyfikacji.  

A

B

D E F

C

Blok
F

Blok
A

Blok
B

 

Rysunek 5. Podział projektu na bloki (materiały firmowe Altery) 
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Na rysunku 5 pokazano hierarchiczny układ bloków. Najwyższy poziom (ang. top 

level) projektu składa się z dwóch modułów A i C (Blok A). W projekcie wydzielono 

jeszcze dwa bloki niższego poziomu: bloku składający się z jednego modułu F (Blok 

F) i drugi blok składający się z trzech modułów B, C i D (Blok B). Kompilacji projektu 

dokonuje się dla trzech bloków oddzielnie, a następnie bloki niższego poziomu dołącza 

się do bloku najwyższego poziomu. Jeśli zostaną wprowadzone zmiany tylko do 

jednego z tych bloków, to podczas kompilacji nie następuje synteza całego projektu, 

ale jedynie tego bloku, który był zmieniany. Pozwala to na znaczne skrócenie czasu 

kompilacji i umożliwia dokonywanie, w zadanym czasie, większej liczby iteracji 

projektu. 

Systemy EDA umożliwiają projektowanie zarówno wg. schematu top-down, jak 

i wg. schematu bottom-up. Schemat top-down polega na tym, że koncepcja projektu 

zakłada rozpoczęcie od jednego dużego bloku, a następnie projektant zajmuje się coraz 

bardziej detalami, aż zejdzie na najniższy poziom. Schemat bottom-up pozwala 

projektantowi najpierw utworzyć układy najniższego poziomu (prymitywy), 

a następnie z nich projektować coraz większe bloki tak, aby wejść na najwyższy 

poziom. Jeśli projekt jest wykonywany przez jednego projektanta, to zwykle posługuje 

się on schematem top-down. Ale złożony projekt często warto tak podzielić, aby 

mogło nad nim pracować równolegle kilku projektantów. 

Projektowanie zespołowe (ang. team-based design) polega na tym, że zespół 

projektantów ma do zaprojektowania wiele bloków (modułów), które następnie trzeba 

zintegrować. Sposób integracji jest różny dla obu schematów. Posługując się sche-

matem top-down każdy z projektantów projektuje swoją część, a następnie lider 

projektu je scala, syntetyzuje i optymalizuje w jedną całość. Na końcu tego procesu 

powstaje jeden plik listy połączeń. Posługując się schematem bottom-up każdy 

z projektantów projektuje swoją część, syntetyzuje ją i optymalizuje oraz tworzy dla tej 

części listę połączeń przy odpowiednich założeniach (przypisaniu końcówek układu). 

Następnie lider projektu importuje listy do jednego projektu i sprawdza poprawność 

założeń. Dla ułatwienia projektowania systemy EDA posiadają możliwość zwaną 

LogicLock. Jest to możliwość zarezerwowania dla każdego modułu odpowiedniego 

fragmentu powierzchni w układzie FPGA. 

Złożone projekty mogą nie dać się upakować w wybranej strukturze FPGA. 

Powstaje wtedy problem implementacji projektu, który trzeba zrealizować w dwóch 

(lub więcej) układach. Często jest to niekorzystne rozwiązanie i wówczas można 

sięgać do innych koncepcji budowy projektu. Jedną z nich jest realizacja projektu 

(całości albo części) za pomocą programu. Spowolni to działanie układu i zmieni 

strukturę projektu. Trzeba wtedy zaimplementować w układzie FPGA mikroprocesor 

z pamięcią dla programu i danych oraz sterownikami odpowiednich urządzeń, a więc 

typową strukturę sytemu mikroprocesorowego, tzw. strukturę magistralową. Wówczas 

projekt składa się z modułów, ale ich integracja jest typowa, związana ze sposobem 

zwanym SoC. 
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4. Zestawy uruchomieniowe 

Firmy produkujące układy FPGA proponują projektantom zestawy uruchomie-

niowe ułatwiające zapoznanie się z danym układem i jego środowiskiem projektowym 

i uruchomieniowym. Jednymi z tańszych zestawów uruchomieniowych są zestawy 

DE0-Nano-SoC firmy Terasic [10]. Przykład jednego z nich pokazano na rysunku 6. 

W nawiasach na rysunku podano przyporządkowanie złączy do struktury FPGA albo 

procesor oznaczony przez HPS. 

 

Rysunek 6. Zestaw uruchomieniowy DE0-Nano-SoC firmy Terasic 

Elementem głównym zestawu jest układ 5CSEMA4U23C6N z rodziny Cyclone 

V SE firmy Altera. W układzie tym połączono wewnętrzną szyną HPS, 32-bitowy 

dwurdzeniowy procesor ARM Cortex-A9 z matrycą 40 tysięcy elementów logicznych 

(z 60 376 przerzutnikami D) układu FPGA, który ponadto zawiera około 3Mb pamięci 

wbudowanej RAM, 168 układów mnożących 16x16 i 84 bloki DSP a także sprzętowy 

interfejs pamięci zewnętrznej.  

Zestaw uruchomieniowy wyposażono w trzy złącza USB (1. Blaster II dla 

konfiguracji i podglądu działania układu FPGA; 2. Konsola – do obsługi operatorskiej 

systemu operacyjnego uruchomionego na procesorze HPS oraz 3. OTG umożliwiające 

dołączenie zewnętrznego nośnika danych), złącze karty SD umożliwiające urucho-

mienie środowiska Linux, 4 przełączniki stabilne i 2 przyciski niestabilne obsługiwane 

przez układ użytkownika umieszczony w FPGA. Dodatkowo użytkownik może 

wykorzystać 8 diod LED a także zaprojektowany przez siebie układ skomunikować 

z płytką Arduino (opisaną w pkt. 5). Dodatkowe 8-bitowe złącze pozwala dołączyć do 

zestawu osiem sygnałów analogowych przetwarzanych przez ADC. Do komunikacji 

z otoczeniem dostępne jest gigabitowe złącze ethernet’owe (umożliwia przesyłanie 

danych pomiędzy procesorem HPS a systemem komputerowym) oraz 14-bitowe złącze 

tzw. LTC przeznaczone do komunikacji z urządzeniami za pośrednictwem łączy SPI 

lub I
2
C. Zestaw uruchomieniowy może pracować pod kontrolą systemu Linux 

wykorzystując jako pamięć operacyjną moduł DDR3 SDRAM o pojemności 1GB. 

Koszt takiego zestawu wynosi ok. 500 zł. co stanowi stosunkowo drogi układ. 

Tanie są zestawy oferowane przez firmę Cypress. Przykład jednego z nich pokazano na 

rysunku 7 [11]. 
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Rysunek 7. Zestaw uruchomieniowy xxxx firmy Cypress 

Zestaw uruchomieniowy pokazany na rysunku 5 składa się z dwóch połączonych 

płytek drukowanych: modułu programatora i modułu prototypowego z układem 

CY8C4245AZI-M423 z rodziny PSoC 4200M firmy Cypress [7]. Układ FPGA 

zawiera jednordzeniowy procesor sprzętowy z rodziny ARM Cortex-M0 oraz 

konfigurowane przez użytkownika 4 uniwersalne bloki cyfrowe, cztery wzmacniacze 

operacyjne i dwa komparatory. Dodatkowo układ posiada zegar czasu rzeczywistego, 

moduł DMA (ang. Direct Memeory Access) i dwa łącza transmisji szeregowej CAN 

(ang. Controller Area Network). We wbudowanej w układ pamięci Flash o pojemności 

128 kB może być umieszczony program wykonywany przez procesor sprzętowy. 

Uruchomianie projektu następuje za pośrednictwem modułu programatora. Koszt 

takiego zestawu nie przekracza 40 zł a pozwala na budowanie prostych i małych 

elementów sterujących. 

5. Zestawy uruchomieniowe z mikrokontrolerami  

W przypadku prostych urządzeń, gdzie nie trzeba spełniać wysokich wymagań 

czasowych, można przygotować projekt urządzenia z wykorzystaniem gotowych 

platform sprzętowych i programistycznych zawierających mikrokontrolery, które 

umożliwiają łatwą współpracę z urządzeniami peryferyjnymi. W ostatnich latach 

największą popularnością cieszy się platforma Arduino [12]. Jest to platforma do 

prototypowania systemów wbudowanych oparta na prostych mikrokontrolerach 

umieszczonych na pojedynczej płytce z możliwością obsługi wielu portów GPIO oraz 

środowiskiem programistycznym umożliwiającym programowanie w prostym języku 

zbliżonym do C++. Oprogramowanie jest dostępne w Internecie i dlatego platforma ta 

stała się ogólnodostępnym chętnie używanym narzędziem. Początkowo oryginalny 

sprzęt wykorzystywany na płytkach Arduino składał się z 8-mio bitowych mikro-

kontrolerów Atmel AVR. Do bazowej płytki z mikrokontrolerem można było dołączać 

różnego rodzaju płytki rozszerzeń, tzw. shield. Obecnie na rynku jest dostępnych 

kilkadziesiąt płytek klonów zgodnych ze standardem Arduino bazujących zarówno na 

mikrokontrolerach Atmel, ARM czy Xtens, których koszt waha się od pojedynczych 

do kilkudziesięciu dolarów.  

Większość wyjść GPIO dostępna jest dla projektanta i wyprowadzona na końcówki 

płytek, do których można podłączać inne układy. Oprócz końcówek ogólnego 

przeznaczenia znajdują się także końcówki specjalne. Są to np. końcówki do 

generowania sygnałów PWM (ang. Pulse-Width Modulation), wejścia analogowe 

i obsługa interfejsów SPI, UART, I2C, I2S. 
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Sukces platformy związany jest przede wszystkim z łatwością konfigurowania 
i przygotowania środowiska. Płytki programowane są za pomocą łącza szeregowego 
(zazwyczaj przez interfejs USB) bezpośrednio ze zintegrowanego środowiska 
programistycznego. 

Środowisko programistyczne zostało napisane w języku Java. Zawiera ono edytor 
pozwalający na pisanie programu, kompilator oraz możliwość załadowania programu 
do płytki prototypowej bezpośrednio ze środowiska. Biblioteka standardowa umożliwia 
łatwy dostęp do końcówek układu. Pozwala to na wykonywanie podstawowych 
operacji zapisu i odczytu do/z układu. Natomiast łatwa integracja z ogólnodostępnymi 
bibliotekami obsługującymi np. protokoły czy sprzęt dołączany sprzęt pozwala szybko 
przygotować działające rozwiązanie. 

Innym sposobem przygotowania projektu jest wykorzystanie płytek drukowanych 
zawierających komputer wraz z systemem operacyjnym. Najpopularniejszym 
przykładem takiego rozwiązania jest Raspberry Pi [13] pokazany na rysunku 8.  

 

Rysunek 8. Raspberry Pi 3 Model B+  

Platformy te zwykle wykorzystują wielordzeniowe procesory, posiadają złącza 
USB do podłączana urządzeń we/wy, mogą być wyposażone w kontrolery graficzne 
obsługujące wyświetlacz, a także w układy do przewodowej i bezprzewodowej 
komunikacji. Współpraca z obwodami niskopoziomowymi odbywa się zwykle przez 
dołączane układy zewnętrzne wykorzystujące interfejsy SPI, I2C, Bluetooth czy Wi-Fi.  

6. Wnioski 

Pierwszym etapem wdrożenia do produkcji urządzenia jest zbudowanie 
i przebadanie jego prototypu. Cyfrowe układy wielkiej skali integracji VLSI to głównie 
układy mikrokontrolerów i układy programowalne FPGA. Szeroka gama produko-
wanych mikrokontrolerów przez wielu producentów wymaga, od projektanta nowego 
urządzenia wykorzystującego dany mikrokontroler, optymalnego doboru jego typu, 
a następnie użycia odpowiednich środowisk programistycznych celem przygotowania 
firmwar’u. Podobnie projektując urządzenie cyfrowe za pomocą struktur FPGA 
projektant powinien optymalnie dobrać układ FPGA pod względem wielkości i ceny 
(wahania cen są tych układów to 1:10000). Projektant musi posiadać umiejętność 
posługiwania się językiem opisu sprzętu, np. VHDL aby wykorzystać kompilator tego 
języka do umieszczenia projektowanego urządzenia w strukturze FPGA. Ponadto musi 
umieć wykorzystać właściwe narzędzia wspomagające proces uruchamiania i badania 
prototypu takie jak EDA. Wymienione narzędzia wspomagające proces projektowania 
dają możliwość tzw. szybkiego prototypowania urządzeń wdrażanych do produkcji.  
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Metodyka wykorzystywania układów VLSI w projektowaniu urządzeń cyfrowych 

Streszczenie 

Współczesne elektroniczne układy cyfrowe bardzo wielkiej skali integracji VLSI to między innymi 

mikrokontrolery i tzw. układy programowalne. Producenci układów VLSI stwarzają projektantom urządzeń 

cyfrowych ułatwienia dające im możliwości zastosowania tych układów dla bardzo różnych aplikacji. Te 

ułatwienia to softwarowe środowiska umożliwiające programowanie struktur FPGA (ang. Field 

Programmable Gate Array) oraz tworzenie oprogramowania dedykowanego dla wbudowanych w te układy 

procesorów. Artykuł jest poświęcony przykładowym układom VLSI oraz narzędziom wspomagającym ich 

wykorzystanie. Urządzenia cyfrowe składają się zwykle z dwóch typów składników: sprzętowych (układy 

scalone, płytki drukowane, urządzenia zewnętrzne, obudowy itp.) oraz programowych (oprogramowanie 

niskopoziomowe modułów składowych urządzenia, oprogramowanie systemowe, oprogramowanie 

użytkowe). Pokazane zostały możliwości układów FPGA z uwzględnieniem parametrów decydujących 

o wykorzystaniu w projekcie urządzenia. Projektowanie urządzeń cyfrowych wymaga stosowania specjalizo-

wanych narzędzi programistycznych. Narzędzia te różnią się w zależności od zastosowanych układów 

scalonych. W przypadku mikroprocesorów i mikrokontrolerów do zapisania algorytmów działania układu 

można wykorzystać języki jak np. C++, ale w przypadku układów FPGA do opisu ich działania używa się 

języków opisu sprzętu takich jak VHDL i Verilog. Współczesne narzędzia wspomagające projektanta 

złożonych urządzeń cyfrowych umożliwiają znaczne przyśpieszenie procesu projektowania co pozwala na 

szybkie wdrożenie do produkcji. 

Słowa kluczowe: Układy FPGA, systemy EDA, system SoC, języki HDL, platforma Arduino 

Methodology of digital device design with VLSI chips 

Abstract 

The modern digital integrated circuits so called VLSI structures it’s among other two main types: 

microcontrollers and FPGA (Field Programmable Gates Array). Many companies produce these circuits 

and offers for complex digital devices designers some facilities which gives to designers the ability to build 

the various applications. These facilities they are the special software tools to easy programming the FPGA 

structure and firmware for microcontrollers. In this paper are described the examples of modern VLSI 

circuits and the tools to support their use. The digital devices contain two main components: hardware 

(integrated circuits, printed board, input/output devices, casing and so on) and software (low level 

programming, system software, application software). Additionally are described the capabilities of the 

FPGA structure with their parameters which decide about using it in given project. To apply the FPGA in 

given project requires using the specialized software tools. To apply different integrated circuits the 

designer must use the different tools. To design the firmware of the microprocessor and microcontrollers 

could be use the C++ but to use FPGA is necessary to use the VHDL or Verilog language. The modern 

computer aided tools for digital devices design allows to high speed prototyping and preparing for 

production. 

Keywords: FPGA structure, EDA systems, system SoC, HDL language, Arduino platform 
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Wpływ społeczny w realnej i wirtualnej rzeczywistości  

– Uległość w relacji z awatarami, agentami i robotami4 

1. Wstęp 

Wpływ społeczny to zmiana postaw, spostrzegania, emocji i/lub zachowania innych 

osób (Blascovich, 2002) [1]. Najczęściej zjawiska z nim związane pokazywane są 

przez pryzmat technik wpływu (Doliński, 2015) [2]. W węższym kontekście środowisk 

wirtualnych pojęcie to odnosi się do sposobów, w jakie postawy, emocje i zachowania 

ludzi są zmieniane przez: 1) innych ludzi pod postacią ich cyfrowej reprezentacji  

– awatarów, 2) ucieleśnione agenty, czyli cyfrową, zwykle humanoidalną w swej 

formie, reprezentację komputerowych algorytmów. Skuteczność wpływu może zależeć 

od rodzaju środowiska wirtualnego. Jest on obecny w powszechnie dostępnych 

środowiskach, takich jak gry komputerowe, w szczególności sieciowe gry dla wielu 

uczestników (MMO – ang. massive multiplayer online games). Bardzo ciekawe efekty 

obserwować można też w szybko rozwijających się immersyjnych środowiskach 

wirtualnych. Immersyjna rzeczywistość wirtualna (IVR) ma szansę wkrótce 

upowszechnić się w tym samym stopniu co gry komputerowe, dzięki gwałtownemu 

rozwojowi sprzętu, a przez to rosnącej jego dostępności. Kolejną, pokrewną dziedziną 

jest rzeczywistość rozszerzona (AR), w której wirtualne elementy mieszają się ze 

światem realnym. W tym kontekście warto też zwrócić uwagę na rozwój robotyki, 

w szczególności na humanoidalne roboty społeczne, które wkraczają powoli do fizycznej 

rzeczywistości w postaci surogatów (które można uznać za fizyczny odpowiednik 

awatarów w VR) i autonomicznych robotów (odpowiedników agentów w VR). 

Zaobserwowano jak dotąd różne przypadki skutecznego wpływu wirtualnych 

postaci na ludzi. Odtworzono np. klasyczne badania dotyczące facylitacji społecznej. 

W jednym z eksperymentów Zanbaka i wsp. (2007) [3] odtworzyli efekt pogorszenia 

wykonania złożonych zadań w obecności wirtualnych ludzi, lecz nie zaobserwowali 

poprawy wykonania zadań prostych. Park i Catrambone (2007) [4] z kolei 

zaobserwowali zarówno efekt facylitacji zadań prostych jak i inhibicji zadań 

złożonych. 

Co więcej, ludzie poddają się perswazji wirtualnych postaci podobnie jak innych 

ludzi. Jej skuteczność zależy między innymi od zgodności z płcią uczestnika badania, 

samej płci uczestników i poziomu realizmu odwzorowania postaci i zachowania 

wirtualnych postaci (Guadagno i wsp. 2007) [5]. Perswazja jest skuteczniejsza 

w przypadku zgodności płci wirtualnej postaci i uczestnika. Zaobserwowano również 

efekt realizmu postaci: im wyższy, tym silniejszy wpływ.  

                                                                
1 gpochwatko@psych.pan.pl; Instytut Psychologii PAN; www.psych.pan.pl. 
2 loseka@psych.pan.pl; Instytut Psychologii PAN; www.psych.pan.pl. 
3 jswidrak@psych.pan.pl; Instytut Psychologii PAN; www.psych.pan.pl. 
4 Badania finansowane ze środków NCN OPUS nr 2012/05/B/HS6/03630. 
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Wykryto zarówno bezpośrednie, jak i odroczone efekty interakcji z wirtualnymi 

ludźmi. Jedno z badań przeprowadzonych przez Rosenberga i wsp. (2013)[6] pokazało, 

iż możliwe jest zwiększenie prawdopodobieństwa wystąpienia zachowań prospo-

łecznych w prawdziwym życiu. Uczestnicy badania, którzy pomogli wirtualnej postaci 

w IVR, częściej pomagali również w rzeczywistym świecie. Opisane badanie stanowi 

dodatkowo ciekawy przykład na takie wykorzystanie IVR, które pozwala rozszerzyć 

ludzkie możliwości i pozwolić uczestnikom na doświadczanie sytuacji, które byłyby 

niemożliwe w rzeczywistości. Uczestnicy dostawali w IVR „supermoc” latania. 

Pomimo niskiego realizmu sytuacyjnego zaobserwowano jednak spodziewane efekty, 

a wprowadzenie niestandardowej umiejętności pozwoliło wyrównać warunki 

i zredukować efekt własnych zdolności. 

Z kolei Ahn i wsp. (2015) [7] przeprowadzili metaanalizę związku między 

spostrzeganą sprawczością wirtualnych ludzi i miarami wpływu społecznego: awatary 

wywierały większy wpływ na uczestników badania niż wirtualne agenty. Należy 

odnotować wystąpienie interakcyjnych efektów medium i zastosowanych miar. Efekt 

sprawczości był większy w przypadku badań prowadzonych bez użycia IVR (użyto 

środowisk wirtualnych i tzw. desktop VR, czyli środowisk wirtualnych wyświetlanych 

na ekranie komputera) z zastosowaniem miar obiektywnych, w porównaniu 

z badaniami w desktop VR i miarami subiektywnymi. Rzeczywista (niezależna od 

fasadowej instrukcji) sprawczość też miała znaczenie – większe efekty zaobserwowano 

w badaniach, gdzie kontrola we wszystkich warunkach sprawowana była przez 

człowieka, niezależnie od informacji dla osób badanych. Wystąpił także efekt rodzaju 

zadania – mniejsze efekty pojawiały się, gdy zadania były neutralne, większe zaś, gdy 

wiązały się z kooperacją lub konkurencją. 

Podobnie jak wirtualne postacie w IVR, roboty także mogą występować 

w sytuacjach społecznych i wywierać wpływ. W badaniu Kiesler i wsp. (2008) [8] 

porównano warunki, w których robot i jego odpowiednik (wirtualny agent o zbliżonym 

wyglądzie) byli prezentowani uczestnikom badania. Do zadania robota/agenta należało 

przeprowadzenie krótkiego wywiadu dotyczącego zdrowia uczestników. Fizycznie 

obecny robot wywoływał silniejsze efekty: uczestnicy byli bardziej zaangażowanii 

i ujawniali mniej niepożądanych zachowań niż w przypadku wirtualnego agenta. 

W obecności robota uczestnicy zjadali mniej kalorii i wybierali zdrowszy rodzaj 

batonika jako nagrodę. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że pamiętali więcej 

szczegółów rozmowy z wirtualnym agentem niż z robotem. 

Fischer i wsp. (2012) [9] badali reakcje ludzi na humanoidy o różnym stopniu 

złożoności zachowania. Najmniej złożonym zachowaniem charakteryzował się 

wirtualny agent, który mógł jedynie wodzić oczami, najbardziej zaś roboty o różnej 

liczbie stopni swobody (ruchy oczu, głowy). Posiadający fizyczne ciało robot 

wywoływał u osób badanych większe wrażenie bliskości interpersonalnej. Dodatkowo, 

robot mający więcej stopni swobody dawał czytelniejsze komunikaty w odpowiedzi na 

słowa badanych. Segura i wsp. (2012) [10] osiągnęli podobne rezultaty. Osoby badane 

preferowały kontakt z robotem niż z wirtualnym agentem ze względu na jego 

namacalność. Mimo to, ogólne oceny agenta i robota nie różniły się. 

Fizyczność robotów jest ważną zmienną różnicująca je od awatarów. Można 

zaryzykować stwierdzenie, że kompensuje w pewnym stopniu brak sprawczości. Na 
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przykład, w badaniu Rodriguez-Lizundia i wsp. (2015) [11] osoby badane wchodziły 

z robotem w dłuższe interakcje i zachowywały dystans interpersonalny zbliżony do 

tego w relacji z innym człowiekiem. Podobnie jak w badaniach Blascovicha 

i Bailensona[1], gdzie dystans był utrzymywany wobec awatara, ale nie wobec 

wirtualnego agenta. Również w badaniu Pan i Steed (2016) [12] zaobserwowano 

tendencję do faworyzowania ludzkiej fizycznej formy. Badani okazywali większe 

zaufanie do porad w sprawie ryzykownego wyboru, gdy oglądali nagranie wideo 

innego człowieka lub robota, ale nie wirtualnego agenta. 

Fizyczność może działać nawet w szczątkowej formie. Nietypowa manipulacja, 

polegająca na dodaniu nóg manekina do wyświetlacza pokazującego górną część ciała 

wirtualnego człowieka, zwiększała poczucie obecności społecznej (Chuah et al. 2013) 

[13]. Podobne wyniki uzyskano w eksperymencie, w którym manipulowano rodzajem 

mediów i komunikacją z awatarem lub robotem (Tanaka i wsp. 2014) [14]. Kim i wsp. 

(2017) [15] wykazali, że może to być wyłącznie efekt fizyczności. W badaniu 

przeprowadzonym w warunkach naturalnych na bardzo dużej grupie pokazano, że 

ludzie chętniej wchodzą w interakcje z fizycznym robotem-surogatem, zaś takie 

czynniki jak możliwość gestykulacji nie mają znaczenia. 

Kluczową zmienną może się tu okazać spójność zachowania wirtualnego agenta 

w środowisku. Kim i wsp. (2017) [16] pokazali, że wirtualny agent, widoczny 

w realnej, fizycznej przestrzeni dzięki rozszerzonej rzeczywistości, jest traktowany jak 

inny człowiek tylko wtedy, gdy jego integracja z przestrzenią jest spójna, tzn. np. nie 

zajmuje tej samej przestrzeni co inne obiekty. W przypadku, gdy agentowi będącemu 

w ruchu zdarzało się przenikać częściowo fizyczne obiekty, część osób badanych nie 

respektowała dystansu interpersonalnego i wchodziła z nim w kolizje. Spójność zaś 

prowadziła do właściwych zachowań w przestrzeni i silniejszego poczucia obecności 

społecznej. 

W klasycznych badaniach (Cialdini, 1975) [17] nad wpływem mówi się często 

o subtelnych technikach wpływu, takich jak FITD i DITF. Obie należą do technik 

sekwencyjnych, w których kolejność i trudność próśb składanych przez osobę 

wywierającą wpływ decyduje o ich skuteczności. DITF to technika, w której pierwsza 

prośba jest tak trudna, że wręcz niemożliwa do przyjęcia i prawie każdy natychmiast ją 

odrzuca. W reakcji na odmowę formułowana jest druga, łatwiejsza do spełnienia 

prośba, której prawdopodobieństwo spełnienia jest znacznie wyższe niż w sytuacji, 

gdyby pierwsza prośba nie pojawiła się. FITD to druga, klasyczna technika wpływu. 

W tym przypadku pierwsza prośba jest prosta, czasami wręcz trywialna, dzięki czemu 

prawie każdy i każda zgadza się na jej spełnienie. W odpowiedzi, osoba pragnąca 

wywołać wpływ formułuje kolejną, docelową prośbę. Dotychczasowe badania nad 

wpływem wirtualnych ludzi oraz robotów społecznych ograniczone były jedynie do 

prostych interakcji. Biorąc jednak pod uwagę rosnącą złożoność zachowania i wyglądu 

tych jednostek, niezbędne staje się badanie tego, czy są one w stanie wywoływać także 

subtelny wpływ, tak jak ludzie. Techniki DITF oraz FITD stanowią idealne narzędzie 

do realizacji tego celu, z uwagi na dekady badań wokół nich skoncentrowanych, które 

ujawiły powtarzalność i siłę tych efektów w odniesieniu do relacji człowiek-człowiek. 

Pytanie o to, czy techniki te mogą być skuteczne również w przypadku człowiek-

maszyna, pozostaje otwarte, a odpowiedź na nie jest pilnie potrzebna.  
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2. Badania własne  

2.1. Konstrukcja narzędzi badawczych - środowiska wirtualne do 

prowadzenia badań nad technikami wpływu społecznego w laboratorium. 

Pionierskie badania Blascovicha, Bailensona i wsp. (2002) [18] pokazały, że 

podstawowe zachowania społeczne w środowiskach wirtualnych przybierają identyczne 

formy jak w środowisku naturalnym. Czyni to z nich doskonałe narzędzie do 

prowadzenia kontrolowanych eksperymentów z dziedziny psychologii społecznej. 

Podstawowym atutem jest pełna kontrola nad elementami środowiska, powtarzalność 

warunków między osobami badanymi i dokładana rejestracja zachowania wszystkich 

uczestników interakcji.  

Testowano użycie w badaniach komercyjnego środowiska There.com, które było 

stosowane przez Eastwicka i Gardner (2009) [19]. Przetestowano również środowisko 

Second Life, będące wg Eastwicka i Gardner dobrą analogią There, zamknięte 

środowisko lokalne oraz środowiska gier komputerowych Half Life/Garry’s Mod oraz 

Minecraft. Testowano kluczowe dla celów badawczych właściwości: łatwy wybór 

i dostosowanie awatarów, łatwe tworzenie i interakcja z elementami wirtualnego 

otoczenia za pomocą wbudowanych narzędzi, komunikacja głosowa i tekstowa między 

użytkownikami. Zrezygnowano z prowadzenia badań w There.com z przyczyn 

formalnych (niemożność łatwej personalizacji awatara dla każdej osoby badanej, 

nierealistyczną grafikę i abstrakcyjne lokalizacje) oraz związanych bezpośrednio 

z celami badawczymi (ryzyko obniżenia identyfikacji uczestnika z postacią, co może 

obniżać podatność na wpływ społeczny). Środowisko Second Life jest nowocześ-

niejsze niż There.com, wygląda bardziej realistycznie (dotyczy to także awatarów) 

i znajduje się tam więcej odpowiedników rzeczywistych lokalizacji. Ponadto możli-

wości techniczne dotyczące tworzenia i dostosowywania awatarów i elementów 

środowiska przewyższają dostępne w There.  

Przeprowadzono badanie pilotażowe mające na celu sprawdzenie przydatności 

środowiska Second Life do planowanych badań (n=8). Testowano trzy obszary: 

1) możliwości techniczne pozwalające na zbudowanie przestrzeni badawczej, 

2) tworzenie i dostosowywanie awatarów, 3) elementy procedury testowania technik 

wpływu społecznego: nawiązanie kontaktu, zadanie docelowe, prowadzenie rozmowy 

i wspólna teleportacja. Wszystkie testy wypadły negatywnie. Zawiodły możliwości 

techniczne środowiska działającego w trybie sieciowym. Podstawowe trudności 

dotyczyły: 1) tworzenia i zapisywania obiektów w przestrzeni, co uniemożliwiało 

stworzenie powtarzalnej sytuacji badawczej, 2) nadmiernej liczby opcji dostosowania 

awatarów – co mogło zaburzyć procedurę i nadmiernie wydłużyć badanie, 

3) opóźnienia w renderowaniu zmian środowiska i postaci – mogło uniemożliwić 

skuteczną manipulację (np. pojawianie się i znikanie awatarów w zasięgu wzroku 

zamiast płynnego ruchu), 4) zakłócenia w komunikacji dźwiękowej i nadawaniu 

sygnałów niewerbalnych (zanikanie dźwięku, opóźnione pojawianie się komunikatów 

niewerbalnych), 5) kłopotów z teleportacją, która nieraz wymagała kilku prób.  

Testy wirtualnych środowisk online, takich jak There.com oraz SecondLife 

wykazały wiele ograniczeń technologicznych, które sprawiły, że zdecydowano się na 

przeprowadzenie badań w środowisku wirtualnym dostępnym lokalnie. Testowano 
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lokalne zamknięte środowisko wirtualne przygotowane specjalnie na potrzeby tych 

badań oraz środowiska sieciowych gier komputerowych (udostępniane w sieci lokalnej 

laboratorium). Ze względu na właściwości interfejsu gracza oraz rzadsze przypadki 

występowania nieprzyjemnych dolegliwości związanych z udziałem w symulacji 

(simulation sickness) badania prowadzono w środowisku gry Half Life/Garry’s Mod. 

Na podstawie przygotowanych pilotaży stwierdzono, że  

 rzetelne badania laboratoryjne można przeprowadzać wyłącznie w lokalnym 

środowisku sieciowym, które daje pełną kontrolę nad przestrzenią badawczą i jest 

niezawodne technicznie; 

 zmodyfikowane środowiska gier komputerowych stanowią lepszą i tańszą 

alternatywę dla dedykowanych środowisk tworzonych specjalnie na potrzeby 

badań ze względu na techniczne właściwości obsługi oraz występujące w grach 

naturalne, angażujące zadania stawiane graczom, które można wykorzystać 

w procedurach. Stanowią one lepszą analogię dla rzeczywistych sytuacji, jakie 

możemy napotkać w środowisku naturalnym, niż wymyślone w laboratorium 

zadania. 

2.2. Konstrukcja narzędzi badawczych – narzędzia samoopisowe 

Na potrzeby badań w środowiskach wirtualnych wykorzystano lub zaadoptowano 

wiele narzędzi samoopisowych. Oto skale kluczowe dla sekwencyjnych technik 

wpływu społecznego: 

Spostrzeganie siebie. Aby zweryfikować prawdziwość hipotezy o zmianie 

w spostrzeganiu siebie po udzieleniu zgody na małą prośbę wybrano skalę Self 

Perception Scale, autorstwa Burgera i Caldwella (2003)[20, 21]. Zastosowano dwie 

wersje skali, pełną (po zastosowaniu techniki wpływu społecznego: foot-in-the-door 

FITD) oraz skróconą (przed przyjściem osoby badanej do laboratorium). Wersje te 

różnią się jedynie liczbą pozycji mających na celu zamaskować prawdziwy cel 

pomiaru. Przykładowe pozycje mierzące spostrzeganie siebie to: „Okazywanie 

wsparcia w ważnej sprawie społecznej” oraz „Okazywanie troski potrzebującym”. 

Pozycje dodatkowe to między innymi: „Poświęcanie wolnego czasu na sport, 

aktywność fizyczną”, „Granie w gry na konsolach”, „Poświęcanie wolnego czasu na 

czytanie książek”. Obie wersje skali charakteryzują się wysoką spójnością wewnętrzną 

(αSPSpre = .84, αSPSpost = .91). Analiza wariancji wykazała, że osoby badane po udziale 

w eksperymencie oceniają się jako bardziej pomocne innym. Istotne podwyższenie 

wyników w skali po badaniu może świadczyć o jej trafności, gdyż sam udział można 

uznać za czynność pomocową. 

Preferencja spójności w zachowaniu. Po spełnieniu małej prośby, niektóre osoby 

czują się zobligowane do spełnienia następnych próśb (Guadagno i Cialdini, 2010) [22]. 

Ta tendencja jest szczególnie wyraźna wśród osób, które postrzegają się jako spójne 

i stabilne w czasie pod względem ich zachowania, myśli i deklaracji, w przeci-

wieństwie do osób bardziej nieprzewidywalnych czy spontanicznych. Aby zmierzyć 

potrzebę postrzegania swojego zachowania jako spójnego, Cialdini, Trost, i Newsom 

(1995) stworzyli skalę Preference for Consistency [23]. Wśród pozycji znalazły się 

między innymi: „Jest dla mnie ważne, aby moje zachowania były przewidywalne dla 

moich znajomych”, „Chciał(a)bym być postrzegany/a przez innych jako osoba 
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zrównoważona i przewidywalna”. Wykonana w toku badań własnych adaptacja skali 

posiada zadowalające właściwości psychometryczne. Test α Cronbacha wykazał 

wysoką rzetelność, rozumianą jako spójność wewnętrzną (αPFC = .89). Zbadano także 

trafność skali PFC poprzez analizę korelacji z cechami osobowości według koncepcji 

Wielkiej Piątki, które zgodnie z założeniami teoretycznymi powinny mieć związek 

z preferencją spójności. Zgodnie z przewidywaniami, preferencja spójności koreluje 

dodatnio z sumiennością (r = .33) oraz negatywnie z otwartością na doświadczenie  

(r = -.27). Stosunkowo niskie wartości współczynników korelacji mogą wynikać 

z niedostatków zastosowanego kryterium zewnętrznego. Konieczność skrócenia 

procedur badawczych zmusiła autorów do użycia krótkiej skali osobowości. W przysz-

łości z pewnością warto powtórzyć badania z użyciem rzetelniejszego narzędzia. 

Skala Poczucia Winy. Do weryfikacji hipotezy o mechanizmie redukcji poczucia 

winy w wypadku braku zgody na I prośbę w technice drzwiami-w-twarz wybrano 

kwestionariusz O’Keefe i Figge (1999) [24]. Skala ta składa się z trzech podskal 

(poczucie winy, irytacja i poczucie szczęścia) oraz pozycji buforowych, maskujących 

prawdziwy cel badania. Do zadania uczestników należało opisanie, co czuli pod koniec 

gry . (Czułem się/ czułam się...), wybierając z listy przymiotników. Podskala „poczucie 

winy” zawiera następujące pozycje: „zawstydzony/a”, „winny/a”, „skruszony/a”, 

„żałujący/a”. Podskala ta posiada wysoką spójność wewnętrzną αguilt = 0.88. 

Wzajemność. Hipoteza o wzajemności ustępstw jest jedną z najczęściej spoty-

kanych w kontekście techniki „drzwi zatrzaśnięte przed nosem (DITF)”. Kwestio-

nariusz skonstruowany przez Peruginiego, Gallucciego, Presaghia oraz Ercolani (2003) 

[25] pozwala mierzyć różnice indywidualne odnośnie internalizacji normy społecznej, 

jaką jest mechanizm wzajemności. Skala zawiera takie pozycje jak: „Zachowuję się 

w porządku wobec innych, żeby oni zachowywali się w porządku wobec mnie” czy 

„Jestem gotów/gotowa ponieść osobiste koszty żeby pomóc komuś, kto wcześniej 

mnie pomógł”.  

Pozostałe czynniki mogące mieć wpływ na uległość. 

Krótka skala osobowości. W ramach badania wykorzystaliśmy skróconą, 10-itemową 

skalę mierzącą cechy osobowości wg koncepcji Wielkiej Piątki: ekstrawersję, 

ugodowość, sumienność, neurotyczność oraz otwartość na doświadczenie (Gosling, 

Rentfrow i Swann Jr., 2003) [26]. Zwłaszcza kontrola poziomu ugodowości jest ważna 

dla lepszej kontroli otrzymanych wyników.  

Identyfikacja z awatarem. Avatar-Player Identification Scale została skonstruowana 

przez Li, Liau i Khoo (2013) [27] i mierzy siłę utożsamiania się gracza z awatarem 

reprezentującym go w wirtualnym środowisku. Konstrukt składa się z 4 elementów: 

1) emocji w czasie gry (np. „Czuję zdenerwowanie, gdy mojej postaci grozi 

niebezpieczeństwo.”), 2) zaabsorbowania grą („Podczas gry zapomniałem/łam 

o otaczającym mnie świecie.”), 3) pozytywnej postawy wobec awatara („Odczuwam 

dumę z postaci, którą gram obecnie”) oraz znaczenie awatara dla tożsamości jednostki 

(„Postaci, którymi gram wpływają na mój sposób postrzegania siebie.”). Skala 

charakteryzuje się wysoką spójnością wewnętrzną (αAPI = .88). 

Motywacja do wykonania zadania fasadowego. Kluczowe dla celów badania było 

to, czy uczestnicy i uczestniczki badania są zaangażowani/ne w wykonywanie zadania 

fasadowego i zmotywowane do osiągnięcia dobrego wyniku w grze. W związku z tym 
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skonstruowaliśmy krótką skalę zawierającą pytania dotyczące fasadowego celu 

badania.  

Social Interaction Anxiety Scale (SIAS) (Mattick i Clarke, 1998) [28] to skala 

mierząca poziom lęku w interakcjach społecznych. Wyższy poziom pobudzenia 

fizjologicznego może być spowodowany odczuwaniem lęku w sytuacji kontaktu 

z innymi osobami/awatarami, dlatego kontrola tej zmiennej była ważna dla weryfikacji 

hipotez postawionych w badaniu. Przykładowe pozycje skali to: „Utrzymywanie 

kontaktu wzrokowego z innymi osobami sprawia mi trudność.”, czy „Odczuwam 

napięcie, gdy mam mówić coś o sobie lub o swoich uczuciach”. Skala o wysokiej 

rzetelności (αSIAS = .84). 

Jakość symulacji - pytania techniczne. Oprócz tego uczestnicy wypełniali skale 

mające na celu kontrolę, czy interfejs gry był „przezroczysty”, tzn. czy osoba badana 

intuicyjnie wykonywała wszelkie czynności w grze, czy też musiała skupiać się na 

obsłudze sprzętu, na przykład na znajdowaniu właściwych klawiszy. Kontrolowane 

były także objawy choroby symulatorowej. 

3. Zadanie docelowe w badaniach uległości 

W badaniach testowano różne typy zadań docelowych. Były to: poszukiwanie 

małych i dużych obiektów lub oznaczanie specjalnie przygotowanych tablic swoim 

inicjałem (gra Garry’s Mod). Celem był taki dobór zadania, by było ono dostatecznie 

angażujące. Osoby badane nie powinny zeń zbyt łatwo rezygnować, gdy padały prośby 

związane z technikami wpływu FITD i DITF, nie powinny się też zbytnio na nim 

koncentrować, tak aby możliwe było chwilowe przerwanie aktywności i spełnienie 

prośby. Na podstawie wyników badań wybrano zadanie polegające na odnajdowaniu 

w środowisku specjalnie oznaczonych miejsc i malowaniu na umieszczonych tam 

tablicach swojego inicjału imienia. W tych warunkach, podobnie jak we wcześniej-

szych badaniach innych autorów, około 30% osób badanych wyrażało zgodę na „dużą” 

prośbę. 

4. Techniki wpływu: stopa w drzwiach i drzwi zatrzaśnięte przed nosem 

4.1. Zarys procedury 

Badania przeprowadzono w udostępnionym lokalnie środowisku gry Garry’s Mod 

(silnik Half Life). Po wypełnieniu kwestionariuszy rekrutacyjnych osoby były 

zapraszane na badanie laboratoryjne. Po stawieniu się w laboratorium rejestrowano 

bazowy sygnał (GSR i HR), a następnie prowadzono trening obsługi interfejsu, 

poruszania się i komunikowania w środowisku badawczym. W badaniu właściwym 

brały udział tylko osoby, które odpowiednio sprawnie wykonywały zadania w części 

treningowej. Dzięki temu uzyskiwano pewność, że obsługa środowiska nie będzie 

nadmiernie przyciągać uwagi osób badanych, a ich zachowania będą wynikiem 

manipulacji eksperymentalnej. Następnie losowano zadanie fasadowe (poszukiwanie 

i zbieranie małych lub dużych przedmiotów różnego rodzaju, robienie zdjęć innych 

użytkowników w oznaczonych miejscach lub oznaczanie tablic swoim inicjałem). 

Losowaniem manipulowano w ten sposób, aby osobie badanej przypadło to ostatnie. 

Osoby badane dowiadywały się, że w środowisku wirtualnym (ŚW) mogą znajdować 

się inne osoby badane wykonujące te zadania. W czasie wykonywania zadania, do 



 

Wpływ społeczny w realnej i wirtualnej rzeczywistości  

– Uległość w relacji z awatarami, agentami i robotami 

 

281 

awatara osoby badanej podchodził podstawiony pomocnik eksperymentatora 

i formułował „małą” (FITD) lub „bardzo dużą” (DITF) prośbę, a następnie prośbę 

„dużą” – docelową (w grupie kontrolnej była to jedyna prośba). Pomocnik 

przedstawiał się jako osoba badana, której zadaniem jest robienie zdjęć innych 

uczestników. W grupie kontrolnej prosił o powrót z nim do odległego miejsca 

i pozowanie w charakterystycznej lokalizacji (wcześniej przetestowane i umiarkowanie 

trudne zadanie). W grupach eksperymentalnych poprzedzał je prośbą o pozowanie do 

zdjęcia w miejscu spotkania (FITD) lub pozowanie w kilkunastu charakterystycznych 

miejscach, co było czasochłonne i wymagało przerwania wykonywania swojego 

zadania (DITF). W jednej z wersji badań pilotażowych prośby formułowane były przez 

wirtualnego agenta. 

4.2. Najważniejsze wyniki 

W badaniu wykazano, że ludzie chętniej akceptują prośby awatarów niż agentów 

(N = 220, chi2
 = 5.89; p < .001). Różnica ta była znacząca, bo aż 53,4% badanych 

wyrażało zgodę na prośbę awatara, przy 30,2% zgód na prośbę agenta.  

Ponadto wykazano, że wirtualne agenty powodują mniejszy wzrost pobudzenia niż 

awatary (F(1,83) = 21.36; p < .001). Maksymalne pobudzenie (maksymalny 

wystandaryzowany poziom przewodnictwa skóry mierzony w µS) w czasie 5 sekund 

przed do 5 sekund po sformułowaniu prośby dla agentów (M = 0.5) jest istotnie 

mniejsze niż dla awatarów (M = 1.6). Dynamikę zmian w poziomie pobudzenia 

ilustruje wykres nr 1. Jak można zauważyć, w grupie, gdzie prośbę formułuje awatar, 

pobudzenie zaczyna rosnąć znacznie wcześniej. Kilka sekund przed sformułowaniem 

prośby jest ono już dość wysokie, a po jej wybrzmieniu jeszcze rośnie. Odmienna 

reakcja rysuje się w przypadku interakcji z wirtualnym agentem. Pobudzenie zaczyna 

rosnąć dopiero w momencie sformułowania prośby i nie osiąga tak wysokiego 

poziomu, jak w przypadku awatara. 

Wnikliwsza analiza efektów interakcji z agentami i awatarami ujawniła kolejne 

istotne efekty. W kontakcie z agentem wystąpił interakcyjny efekt grupy ekspery-

mentalnej i reakcji na docelową prośbę (F = 5.49, p < .05). W grupie kontrolnej 

zaobserwowano istotnie większe pobudzenie przed odmową spełnienia prośby agenta 

(F = 11.49; p < .01). Pobudzenie u osób spełniających prośbę było większe w grupie 

eksperymentalnej niż kontrolnej (F = 8.04, p < .001). Podobne i nieco silniejsze efekty 

zaobserwowano u osób badanych w kontakcie z awatarem. Ponownie wystąpił efekt 

interakcyjny grupy eksperymentalnej i reakcji na docelową prośbę (F = 9.39, p < .01). 

Pobudzenie mierzone poziomem przewodnictwa skóry przed docelową prośbą było 

większe w grupie eksperymentalnej niż w kontrolnej (F = 9.89, p < .01). Wystąpił też 

efekt główny reakcji na prośbę – pobudzenie było większe po odmowie niż po zgodzie 

(F=9.45 p<.01). Istotne okazały się również efekty proste: reakcji na prośbę w grupie 

kontrolnej – większe pobudzenie przy odmowie (p<.01) i grupy – większe pobudzenie 

przy zgodzie w grupie eksperymentalnej (p<.001). Przeprowadzona regresja 

logistyczna, poza wskazanym już wcześniej efektem pobudzenia, wykazała również 

istotny efekt preferencji spójności w FITD. Wraz ze wzrostem PFC rosło 

prawdopodobieństwo zgody na docelową prośbę (model: chi2
=111.8 p<.0001, PFC 

B=0.195, Z Walda= 3.38 p<.001; )=1.22).  
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Wykres 1. Średni wystandaryzowany poziom przewodnictwa skóry (µS) w reakcji na prośbę sformułowaną 
przez awatara i agenta (czas 0 to moment sformułowania prośby). 

Wprawdzie nie udało się odtworzyć klasycznych efektów FITD i DITF, ale 
uzyskano inne ciekawe efekty. Zaobserwowano odmienny wzorzec pobudzenia 
fizjologicznego mierzonego GSR (wskaźnik SDGSR po dekompozycji sygnału za 
pomocą algorytmów oprogramowania LedaLab, Benedek i Kaernbach, 2010) [29]. 
W grupie kontrolnej na „dużą” prośbę zgadzają się te osoby, które są mniej pobudzone 
(zrelaksowane) przed jej usłyszeniem, zaś w grupach eksperymentalnych zaznacza się 
tendencja odwrotna – zgadzają się te osoby, u których utrzymuje się pobudzenie 
wywołane I prośbą. Ponadto, wyrażenie zgody na „dużą” prośbę w grupie kontrolnej 
wiąże się z istotnym wzrostem pobudzenia. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy 
prośby formułowane są przez awatara, czy wirtualnego agenta. W przypadku FITD 
i próśb formułowanych przez awatara zaobserwowany został interakcyjny wpływ 
preferencji spójności (PFC) i reakcji na prośbę (zgoda/odmowa) (F=8.77 p<.01), efekt 
główny zgody (większe pobudzenie po zgodzie niż po odmowie) (F=11.72 p<.001) 
oraz PFC (większe pobudzenie u osób o wysokich wynikach PFC) (F=9.65 p<.01), 
a także efekty proste odmowy (p<.01) i PFC (p<.05). Zatem, w grupie FITD 
zarejestrowano większe pobudzenie, będące najprawdopodobniej wynikiem uprzedniej 
prośby, które prowadziła do zgody na II prośbę. Ponadto, osoby w niskich wynikach 
PFC były najmniej pobudzone, zaś osoby o wysokich wynikach PFC były bardziej 
pobudzone po odmowie (jednak ich poziom pobudzenia nie był tak wysoki, jak 
w przypadku osób wyrażających zgodę). 
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Ten wzór wyników może wskazywać na konsekwencję jako mechanizm uległości 
w FITD, zgodnie z hipotezą Cialdiniego [30]. 

Podsumowując, mimo braku replikacji efektów behawioralnych FITD i DITF 
rysuje się odmienny obraz predyktorów reakcji na prośby. W grupach kontrolnych  
– gdzie nie ma sekwencji próśb – zgodzie towarzyszy mniejsze wstępne pobudzenie. 
Można przypuszczać, że jest ona wynikiem braku pośpiechu, mniejszego obciążenia 
zadaniem fasadowym, a także mniejszej motywacji. W grupie FITD pobudzenie i PFC 
wskazują na zgodę jako wynik konsekwencji. Wzorzec wyników różni się w zależ-
ności od tego, kto formułuje prośbę. Wirtualne agenty nie wywołują silnego wzrostu 
przewodnictwa skóry u tych uczestników badania, którzy rzadziej zgadzają się na ich 
prośby. Pobudzenie to pojawia się w przypadku awatarów wcześniej i jest silniejsze, 
a odsetek zgód rośnie. 

5. Podsumowanie 

W przedmiotowym badaniu pokazano różnice pomiędzy reakcją na prośby 
formułowane przez agenty i awatary w generowanym komputerowo środowisku 
wirtualnym. Stwierdzono, że prośby wyrażane przez awatary są akceptowane chętniej 
niż prośby wyrażane przez agenty. Związane jest to z pobudzeniem wywoływanym 
przez agenty i awatary, występującym już przed otrzymaniem prośby. Pobudzenie 
wywołane przez agenty jest niższe niż to wywołane przez awatary.  

Wygląda na to, że ludzie są bardzo skuteczni w wykrywaniu, z kim lub czym mają 
do czynienia w rzeczywistości wirtualnej. W badaniach Blascovicha i współpra-
cowników (2004, 2012) [31, 32], obserwowano odmienne reakcje uczestników na 
awatary i agenty, ukazujące przewagę awatarów nawet w sytuacji, gdy próbowano ich 
wprowadzić w błąd. Cyfrowy humanoid wywiera silniejszy wpływ jeśli kieruje nim 
człowiek, a nie algorytm, nawet jeśli jest on najdoskonalszy. Podobnie można 
interpretować wyniki uzyskane w naszym badaniu. Najbardziej widoczna jest różnica 
w zachowaniu wobec jednych i drugich. W sytuacji subtelnej próby wywarcia wpływu 
większość uczestników ulega awatarom, agentom zaś większość odmawia. Pobudzenie 
fizjologiczne w reakcji na awatara pojawia się kilkanaście sekund wcześniej niż 
w przypadku agenta. Można wnioskować, że rośnie ono już w momencie dostrzeżenia 
awatara z pewnej odległości, czyli sama jego obecność w pobliżu wywołuje reakcję. 
Reakcja ta potęgowana jest w momencie rozpoczęcia interakcji i sformułowania 
prośby. W odróżnieniu od tego, sam kontakt z agentem nie jest pobudzający. Reakcja 
pojawia się dopiero w momencie próby wywarcia wpływu. Pomimo tego, że obie 
postaci w wirtualnym świecie wyglądają identycznie, uczestnicy badania różnie 
reagują na innego człowieka reprezentowanego przez awatar w cyfrowym ciele, 
a inaczej na ucieleśniony program komputerowy coś, co w gruncie rzeczy jest niczym 
więcej niż odzwierciedleniem lalki w realnym świecie Nie ma przy tym znaczenia 
poziom realizmu odwzorowania modelu. Nawet jeśli kawałek algorytmu kompute-
rowego wygląda jak człowiek i ma wszystkie jego fizyczne atrybuty to nadal pozostaje 
algorytmem komputerowym. A algorytmowi łatwiej odmówić, zwłaszcza gdy „udaje” 
człowieka.  

Niewątpliwą dodatkową korzyścią z przeprowadzonych badań są opracowane 
narzędzia, które mogą znaleźć zastosowanie w każdym laboratorium stosującym 
rzeczywistość wirtualną we wszelkich jej formach. W szczególności dotyczy to badań 
sytuacji społecznych, różnorodnych technik wpływu społecznego z udziałem ludzi 
jako pomocników eksperymentatora lub symulujących jedynie ich obecność.  
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W przyszłych badaniach warto rozszerzyć schemat i wyjść poza rzeczywistość 
wirtualną. W realnym świecie możemy również dostrzec analogiczną sytuację, gdy 
uczestnik badania ma przed sobą humanoidalnego (bądź nie) robota. Interesujące 
byłoby rozróżnienie między robotem-surogatem, będącym bezpośrednią reprezentacją 
użytkownika w pewnej, fizycznie odległej, przestrzeni i autonomicznym robotem 
społecznym, którego zachowanie regulowane jest przez algorytmy oprogramowania. 
Czy i w tym wypadku różnica w reakcji odbiorcy komunikatu będzie odmienna? Czy 
podobny będzie wzorzec pobudzenia fizjologicznego? Czy ludzie będą zgadzać się na 
prośby robota autonomicznego równie często, co na prośby surogata? Czy też może 
potraktują go podobnie jak wirtualnego agenta i zignorują?  

Rzeczywistość wirtualna staje się naszą codziennością. Coraz więcej ludzi 
dysponuje stałym dostępem do sprzętu, którego jakość również rośnie. Istnieje coraz 
więcej aplikacji, zarówno rozrywkowych, użytkowych, a nawet terapeutycznych, 
w których dochodzi do interakcji z cyfrowymi humanoidami. Część z nich to awatary – 
np. w grach MMO czy aplikacjach społecznościowych, część zaś to agenty. Zrozu-
mienie specyfiki reakcji użytkowników w rzeczywistości wirtualnej staje się przez to 
niezwykle ważnym problemem. Wiedza ta może mieć znaczenie zarówno dla poprawy 
użyteczności środowisk wirtualnych, jak i dla poprawy skuteczności aplikacji 
szkoleniowych czy terapeutycznych, w których dąży się do maksymalizacji wpływu 
agentów i awatarów. Wpłynie też na nasze bezpieczeństwo w wirtualnym i realnym 
świecie. 
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Wpływ społeczny w realnej i wirtualnej rzeczywistości – Uległość w relacji 
z awatarami, agentami i robotami 

Streszczenie 
Wpływ społeczny to zmiana postaw, spostrzegania, emocji i/lub zachowania innych osób (Blascovich, 
2002). Najczęściej zjawiska z nim związane pokazywane są przez pryzmat technik wpływu (Doliński, 
2015). W węższym kontekście środowisk wirtualnych pojęcie to odnosi się do sposobów, w jakie postawy, 
emocje i zachowania ludzi są zmieniane przez: 1) innych ludzi pod postacią ich cyfrowej reprezentacji  
– awatarów, 2) ucieleśnione agenty, czyli cyfrową, zwykle humanoidalną w swej formie, reprezentację 
komputerowych algorytmów lub sztucznej inteligencji. Skuteczność wpływu może zależeć od rodzaju 
środowiska wirtualnego. Jest obecny w powszechnie dostępnych środowiskach, jak gry komputerowe, 
w szczególności sieciowe gry dla wielu uczestników (MMO – ang. massive multiplayer online games). 
Bardzo ciekawe efekty obserwować też można w szybko rozwijających się immersyjnych środowiskach 
wirtualnych. Immersyjna rzeczywistość wirtualna (IVR) ma szansę wkrótce upowszechnić się w tym 
samym stopniu co gry komputerowe, dzięki gwałtownemu rozwojowi sprzętu, a przez to rosnącej jego 
dostępności. Kolejną, pokrewną dziedziną jest rzeczywistość rozszerzona (AR), w której wirtualne 
elementy mieszają się ze światem realnym. W tym kontekście warto też zwrócić uwagę na rozwój 
robotyki, w szczególności na humanoidalne roboty społeczne, które wkraczają powoli do fizycznej rzeczy-
wistości w postaci surogatów (które można uznać za fizyczny odpowiednik awatarów w VR) i autono-
micznych robotów (odpowiedników agentów w VR). Wymienione zjawiska zilustrowane zostaną przykła-
dami z badań własnych nad efektami stopa-w-drzwiach (foot-in-the-door FITD) i drzwi-zatrzaśnięte-przed-
nosem (door-in-the-face DITF), prowadzonych w środowiskach wirtualnych lub w terenie z zastoso-
waniem robota społecznego. 
Słowa kluczowe: wpływ społeczny, uległość wobec próśb, środowiska wirtualne, agent, awatar 

Social influence in real and virtual reality – compliance in relation to avatars, 
agents and robots 

Abstract 
Social impact is a change in the attitudes, perceptions, emotions and / or behavior of other people 
(Blascovich, 2002). Most often phenomena associated with it are shown through the prism of influence 
techniques (Doliński, 2015). In the narrower context of virtual environments, this concept refers to the 
ways in which people's attitudes, emotions and behaviors are changed by: 1) other people in the form of 
their digital representation – avatars, 2) embodied agents, ie digital, usually humanoid in their form, 
representation of computer algorithms or artificial intelligence. Effectiveness of impact may depend on the 
type of virtual environment. It is present in widely available environments, such as computer games, in 
particular multiplayer online games (MMOs). Very interesting effects can also be observed in rapidly 
developing immersive virtual environments. Immersive virtual reality (IVR) has a chance to be spread to 
the same extent as computer games, thanks to the rapid development of the equipment, and thus its 
increasing availability. Another, related domain is augmented reality (AR), in which virtual elements are 
mixed with the real world. In this context, it is also worth paying attention to the development of robotics, 
in particular to humanoid social robots, which slowly enter physical reality in the form of surrogates 
(which can be considered a physical equivalent of avatars in VR) and autonomous robots (counterparts of 
agents in VR). The above-mentioned phenomena will be illustrated with the examples from our own 
research on the effects of foot-in-the-door FITD and the door-in-the-face DITF, carried out in virtual 
environments or in natural environment with the use of a social robot. 
Keywords: social impact, compliance to requests, virtual environments, agent, avatar 
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Niebezpieczeństwa wynikające z korzystania  

z Internetu na komputerach i smartfonach 

1. Wstęp  

Bezpieczeństwo w sieci i ochrona komputera w XXI wieku jest kwestią dość 

problematyczną. Wynika to ze względu na fakt, iż istnieje ogromne prawdopo-

dobieństwo rozwoju nowych technik hakerskich. Złośliwe oprogramowanie stanowi 

niebezpieczeństwo i może przyczynić się do uszkodzenia, bądź zniszczenia plików 

znajdujących się na komputerze czy telefonie komórkowym. Jeżeli zaprogramowany 

wirus dostanie się do urządzenia, potrafi on wykraść osobiste informacje, hasła lub 

numery kont bankowych. Odpowiednio niezabezpieczony sprzęt skutkuje ryzykiem 

utraty danych. Aby częściowo uchronić się przed tego typu zagrożeniami należy 

korzystać ze specjalnych programów antywirusowych, a także zapor internetowych 

(firewall). Oprogramowanie to dzieli się na dwie części, które zapewniają ochronę 

w zadowalającym stopniu. Pierwsza część służy przede wszystkim skanowaniu 

urządzenia, natomiast druga część monitoruje w czasie rzeczywistym ruchy użytkow-

nika w sieci. Firewall służy do ochrony przed połączeniami wysokiego ryzyka, przez 

co uniemożliwia wykradnięcie danych czy włamania się do komputera lub telefonu. 

Kluczowym elementem jest aktualizowanie na bieżąco oprogramowania antywi-

rusowego oraz systemu operacyjnego. To również dotyczy programów czy aplikacji, 

które posiadają luki, powodując dodatkowe problemy z poziomu sieciowego, przez co 

istnieje minimalna szansa, że urządzenie zostanie zawirusowane. Wybór aktualnej 

wersji przeglądarki internetowej również odgrywa dużą rolę w bezpieczeństwie 

internetowym. Starszy typ stron może nie obsługiwać nowych wtyczek i dodatków 

typu Java czy Adobe Flash, co skutkuje zwiększonym ryzykiem zagrożenia. W dzisiej-

szych czasach niektóre przeglądarki mają wbudowaną opcję samoaktualizacji, ale 

mimo to warto na jakiś czas dla pewności sprawdzić dostępność ich bieżącej wersji [1, 2]. 

Pomimo tego, iż technologia komputerowa i informatyczna oraz łączność sieciowa 

stały się dostępne na szeroką skalę, istnieje większe prawdopodobieństwo ryzyka 

włamań hakerów. Ataki najczęściej dotyczą wybranych sektorów czy konkretnych 

firm. Włamania zdarzają się także indywidualnym użytkownikom sieci, którzy nie 

w pełni zabezpieczają swoje oprogramowanie. Aby uchronić się przed takimi 

zdarzeniami należy blokować aplikacje, które wydają się podejrzane i pochodzą 

z nieznanych stron internetowych. Podłączanie niewiadomego pochodzenia USB jest 

równie niebezpieczne, ponieważ nieświadomie można zainstalować groźne oprogra-

mowanie na komputerze czy laptopie. Sieć internetowa powinna być odpowiednio 

zabezpieczona. Należy zwrócić uwagę na dostępność sieciową i serwery, np. 

użytkownicy zewnętrzni mogą korzystać z sieci tylko jako gość, ale nie powinni łączyć 

się z siecią wewnętrzną. Używając portali społecznościowych osoby są narażone na 
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ataki hakerów, gdyż podają tam wszystkie dane o sobie, zdjęcia, często nie spraw-

dzając ustawień prywatności. Korzystając z prywatnych profili powinno się uważać na 

to, jakie treści są dodawane. Kolejnym krokiem ku bezpiecznemu surfowaniu w sieci 

jest szyfryzacja danych i ważnych dokumentów. Modne stało się korzystanie 

z wirtualnych dysków, tzw. chmury. Każdy plik powinien zostać zabezpieczony przed 

wysłaniem do takiej usługi [2, 3]. 

1.1. Zagrożenia w cyberprzestrzeni 

Bieżące zagrożenia cyberprzestrzeni jakie są współcześnie nagłaśniane to phishing 

oraz ransomware. Phishing, czyli kradzież haseł, loginów i poufnych informacji 

finansowych lub biznesowych danej firmy czy jednostki. Osoby odpowiadające za atak 

wysyłają niebezpieczne linki w mailach, które po kliknięciu przekierowują do 

złośliwego źródła. Oszuści internetowi czekają na błąd ze strony użytkownika. Ich 

najczęstszą metodą jest podszywanie się pod strony internetowe o zbliżonym adresie 

strony. Pod kątem wizualnym do złudzenia może przypominać witrynę banku czy 

portalu społecznościowego, więc należy zachować szczególną ostrożność. Ransomware 

jest zagrożeniem związanym z podstępnym działaniem, które prowadzi do zastraszenia 

ofiary i grożenia jej, poprzez usunięcie bądź uszkodzenie wszystkich danych. Szantaż 

polega na zapłaceniu okupu w zamian za odblokowanie komputera. Istnieją również 

niebezpieczeństwa dotyczące specjalnych kodów atakujących sieci publiczne, np. wifi 

oraz zagrożenia związane z przechwytywaniem urządzeń, które można kontrolować 

w sposób zdalny z różnych części świata [2]. 

Kolejnym niebezpieczeństwem jest zjawisko cyberprzemocy. „Cyberprzemoc  

– (ang. Cyberbullying) jest to prześladowanie, zastraszanie, nękanie i wyśmiewanie 

innych osób przy użyciu technologii informacyjnych i komunikacyjnych, takich jak: 

SMS i MMS, e-maile, witryny internetowe, fora dyskusyjne, blogi, komunikatory typu 

GG, czaty. (…) Cyberprzemoc to zachowanie krzywdzące emocjonalnie drugiego 

człowieka i zostawiające trwały ślad na jego psychice” [13, s. 143]. Często osoby, 

które stosują agresję w sieci nie zdają sobie sprawy, że pomimo tego, iż Internet daje 

im anonimowość mogą być śledzone. Każdy ruch użytkownika w Internecie jest 

zapisywany w logach systemowych urządzenia. Na podstawie adresu IP (ang. Internet 

Protocol, protokół internetowy), policja może zlokalizować daną osobę. Przemoc 

w sieci zauważalna jest zazwyczaj w grach przez Internet, gdzie osoby wyśmiewają się 

wzajemnie [2, 4, 5]. Oprócz tego w świecie wirtualnym można zaobserwować 

zagrożenia, tj. stalking internetowy, nieodpowiednie treści dotyczące przemocy czy 

pornografii, niestosowne reklamy skierowane do osób małoletnich, a także naruszanie 

praw autorskich [5, 6]. 

1.2. Zabezpieczenia sieciowe i ochrona danych 

Zaawansowane zabezpieczenia sieciowe najbardziej rozwinięte są w Chinach oraz 

Stanach Zjednoczonych. W pierwszym wspomnianym kraju mechanizmy bezpie-

czeństwa są dopracowane w takim stopniu, że łapanie przestępców jest o wiele szybsze 

niż w innych krajach. Istnieją trzy czynniki, które pozwalają na mierzenie się 

i zwalczanie zagrożeń cybernetycznych: duża liczba użytkowników logujących się do 

kont internetowych, większy przepływ pirackiego oprogramowania oraz dostępność 
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technologii informacyjnych i komunikacyjnych, które pozwalają na przechowywanie 

i upublicznianie informacji. Z kolei Amerykanie wykorzystują tego typu metody 

w siłach zbrojnych, inwigilowaniu ludzi czy też kopiowaniu rozwiązań sieciowych. 

Jeżeli ochrona sieciowa jest słaba istnieje ogromne ryzyko naruszenia bezpieczeństwa 

i wyrządzenia poważnych szkód nie tylko pojedynczemu człowiekowi, ale również 

całym grupom społecznym. Ważne jest, aby znaleźć metodę na luki w systemie i jak 

najszybciej wdrożyć środki zapobiegawcze [7].  

Na szczeblu międzynarodowym w 2016 r. określono istotę ochrony internetowej 

i przeanalizowano zabezpieczenia sieciowe. Przyjęto założenia, które wskazują na to, 

że: 

 bezpieczeństwo cyberprzestrzeni jest ściśle związane z bezpieczeństwem 

narodowym; 

 szybka digitalizacja i ciągły rozwój technologii informacyjno-informatycznych 

powoduje rozrost połączeń sieciowych, które stają się scalone i wzajemnie 

zależne; 

 poziom ataków internetowych rośnie, są one coraz bardziej zaawansowane, więc 

istnieje potrzeba nabycia specjalnych urządzeń i oprogramowania w celu 

zabezpieczenia najbardziej newralgicznych punktów systemowych; 

 dzięki współpracy i wymiany doświadczeń można wspólnie przeciwdziałać 

cyberzagrożeniom; 

 powinno się wdrażać politykę bezpieczeństwa sieciowego bez względu na koszty; 

 cyberbezpieczeństwo istnieje dla osób i jest tworzone przez osoby [7]. 

Aby skutecznie zarządzać cyber-ochroną rząd chiński stworzył dziewięć 

strategicznych punktów. Przedstawiają się one następująco: 

 ochrona państwa przed cyber-atakami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz 

utrzymanie zabezpieczeń na wysokim poziomie; 

 zapewnienie ochrony informacji i danych wrażliwych z różnych struktur 

organizacyjnych; 

 kontrola nad zachowaniem osób w sieci, przeciwdziałanie cyberprzemocy, 

usuwanie nieprawdziwych informacji i zarządzanie przepływem informacji; 

 zabezpieczanie wymiany danych na poziomie administracyjnym; 

 wspieranie działań mających na celu blokowanie i zabezpieczanie przed atakami 

cyberterrorystycznymi, w tym ochrona placówek, korporacji i osób fizycznych 

przed różnymi rodzajami zagrożeń wynikających z luk systemowych; 

 usprawnianie polityki bezpieczeństwa sieciowego poprzez badania, ciągłą pracę 

nad doskonaleniem systemów informatycznych, wdrażanie innowacyjnych 

rozwiązań, współpracę z ośrodkami zajmującymi się zagadnieniami ochrony 

internetowej oraz egzekwowanie postanowień; 

 podnoszenie świadomości społeczeństwa, ciągła edukacja, wdrażanie progra-mów 

profilaktycznych, zarządzanie strategiami i monitorowanie; 

 wzmocnienie ochrony poprzez budowanie zapor sieciowych i uwierzy-telniania 

wieloskładnikowego; 

 promowanie współpracy międzynarodowej [7]. 
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1.3. Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu 

Istnieje szereg zagadnień i zasad dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu. 

Przede wszystkim należy skupić się na urządzeniach, z których człowiek korzysta na 

co dzień, warto odpowiednio je zabezpieczyć, ale także znać podstawowe reguły 

dotyczące poruszania się po sieci w ostrożny sposób. Priorytetowym celem jest 

poszerzanie wiedzy dotyczącej korzystania z Internetu, jak również nauczanie poprzez 

zabawę, ćwiczenia warsztatowe o tematyce zabezpieczania urządzeń, instalacji 

odpowiednich aplikacji blokujących strony internetowe, kwestii anonimowości w sieci 

oraz pomoc w kwestii uzależnień komputerowych. Zagadnienia obejmujące ochronę 

sprzętów elektronicznych mogą być omawiane na konferencjach, spotkaniach, 

szkoleniach lub webinarach. Są przeznaczone nie tylko dla dzieci i młodzieży, ale 

także dla osób dorosłych [1, 5, 8].  

W dzisiejszym świecie również urządzenia mobilne dorównują szybkim kompu-

terom i zaczęły one funkcjonować jako mini sprzęty przenośne. Należy wziąć pod 

uwagę, że zarówno dorośli oraz dzieci i młodzież używają telefonów komórkowych na 

co dzień. W badaniach Yang Z. i Liang Z. przeanalizowano ponad 18 tysięcy 

najpopularniejszych aplikacji smartfonowych ze sklepu Google Play. Okazało się, że 

aż 96% z nich prosi o dane wrażliwe, np. numer karty kredytowej, numer telefonu czy 

datę urodzenia, dlatego wobec tego, należy zacząć od nauki młodszych pokoleń, aby 

nie stały się ofiarami oszustów internetowych. Nie tylko aplikacje komórkowe chcą 

wyłudzać dane. Robią to także gry komputerowe za pomocą specjalnych serwisów 

internetowych, gdzie jedyną możliwością rozgrywki w sieci jest rejestracja nowego 

konta. Przechowywanie swoich danych nieodpowiednio zabezpieczonych w tak 

zwanej chmurze również nie jest zbyt bezpieczne [1, 5, 9]. 

Aby zredukować niebezpieczeństwo w sieci należy zacząć edukować kadrę 

nauczycielską, pedagogów, rodziców, aby czuwała nad rozwojem dzieci i młodzieży 

w sieci [10]. Dużą popularnością cieszy się gra karciana o nazwie iMonsters, która ma 

na celu uświadomienie i nauczenie osób w młodym wieku, z jakimi możliwymi 

zagrożeniami mogą spotkać się w sieci [11].  

Od kilkunastu lat, poczynając od roku 2004, zaczęto obchodzić Dzień Bezpiecz-

nego Internetu. Przez pierwsze kilka lat inicjatywa ta organizowana była tylko 

w Europie, dopiero później rozszerzyła się na skalę światową. Jej najistotniejszym 

priorytetem jest zapoznanie się z problemami jakimi są zagrożenia w sieci oraz jak im 

prawidłowo przeciwdziałać, aby móc bezpiecznie korzystać z Internetu. Akcja ta 

skierowana jest nie tylko dla dzieci i młodzieży, ale także angażuje osoby dorosłe. Jej 

ideą jest zrzeszanie instytucji na poziomie międzynarodowym i krajowym. Rokrocznie 

odbywają się konferencje, happeningi oraz kampanie, których zadaniem jest nauczać 

osoby prawidłowego używania i poruszania się po zasobach internetowych [12].  

2. Podstawy metodologii badań własnych  

Celem pracy była ocena ryzyka niebezpieczeństw wynikających z korzystania 

z Internetu na komputerach i smartfonach. Badania zostały przeprowadzone w styczniu 

2019 r. za pomocą sondażu diagnostycznego z użyciem ankiety jako techniki. Do 

badań zostali włączeni studenci Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 

Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu. Łącznie wzięło udział 130 respondentów, 
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z czego wybrano 121 ankiet. Pozostałe kwestionariusze nie zostały poprawnie 

uzupełnione i nie były brane pod uwagę. Osoby badane to studenci studiów licencjac-

kich i magisterskich. Kwestionariusz ankiety zawierał 17 pytań i został podzielony na 

dwie części. W niniejszym artykule odniesiono się do wybranych pytań. Zgromadzone 

dane zostały poddane analizie statystycznej. Poziom istotności został przyjęty na 

poziomie p<0,05. W analizowanych danych zmienną grupującą była płeć (Tabela 1). 

Wyniki zostały także opisane w formie ogólnej bez podziału na grupy.  

3. Analiza wyników  

W przeprowadzonych badaniach wzięło udział 121 osób, z 89 (74%) to kobiety i 32 

(26%) to mężczyźni. W większości były to osoby w wieku 21 lat – 26%, 20 lat – 24% 

oraz 23 lat – 22%. Mniejszość stanowili respondenci w wieku 22 lat – 13%. 

Przeważająca ilość osób była z miasta – 64%, natomiast 36% zamieszkiwało wieś. 

Najliczniejszą grupę studentów stanowiły osoby ze studiów I stopnia z I, II i III roku  

– 63%, natomiast ze studiów II stopnia z I i II roku ilość wynosiła 37%.  

Tabela 1. Statystyki opisowe dotyczące poszczególnych zmiennych – zmienna grupująca płeć 

Statystyki opisow e

Zmienna

Płeć Nw ażnych Średnia Wariancja Odch.std

Pyt. 1

Pyt. 2

Pyt. 3

Pyt. 6

Pyt. 7

Pyt. 8

Pyt. 9

Pyt. 10

Pyt. 12

Pyt. 16

Pyt. 1

Pyt. 2

Pyt. 3

Pyt. 6

Pyt. 7

Pyt. 8

Pyt. 9

Pyt. 10

Pyt. 12

Pyt. 16

1 89 3,067416 2,927222 1,710913

1 89 2,876404 1,314096 1,146340

1 89 1,831461 0,618999 0,786765

1 89 3,505618 2,866445 1,693058

1 89 1,595506 0,243616 0,493575

1 89 2,955056 0,043412 0,208355

1 89 3,775281 0,335291 0,579043

1 89 1,808989 0,156282 0,395325

1 89 2,943820 0,803626 0,896452

1 89 1,348315 0,229571 0,479136

2 32 2,562500 2,770161 1,664380

2 32 2,906250 0,861895 0,928383

2 32 1,843750 0,136089 0,368902

2 32 3,093750 2,861895 1,691714

2 32 1,437500 0,254032 0,504016

2 32 2,781250 0,176411 0,420013

2 32 3,531250 0,708669 0,841825

2 32 1,843750 0,136089 0,368902

2 32 2,937500 0,705645 0,840027

2 32 1,375000 0,241935 0,491869  

Źródło: Opracowanie własne w programie Statistica 13 na podstawie ankiety własnej konstrukcji 

Studenci ogółem na pytanie dotyczące regularności logowania się na portale 

społecznościowe odpowiadali, że najczęściej odwiedzanymi witrynami był Facebook 

34% oraz Snapchat 29%. Wyniki analizowanych danych z podziałem na płeć 

wskazują, że kobiety częściej korzystały ze Snapchata 33% oraz Facebooka 31%, 

natomiast mężczyźni używali Facebooka 43%. Prawie nikt nie korzystał z serwisu 

Myspace – 2% (chi
2
=3,408; df=4; p=0,49).  



 

 

Angelika Lewandowska 

 

292 

Na pytanie, które dotyczyło udostępniania swoich danych na profilach społecz-

nościowych 43% badanych odpowiedziało, że nie publikuje swoich prywatnych 

danych w sieci. 33% osób udostępnia informacje tylko dla rodziny lub bliskich 

przyjaciół. Na podobnym poziomie procentowym prezentują się wyniki osób, 

u których informacje są widoczne dla wszystkich – 11% oraz ankietowanych, którzy 

publikują dane fałszywe lub takie, które nie są znaczące – 13%. Analizowanie 

punktów procentowych według płci pokazuje, iż zarówno kobiety, jak i mężczyźni 

mają świadomość, że dane osobiste powinny zostać poufne – 46% kobiet, 34% 

mężczyzn. W większości osoby, które zaznaczyły odpowiedź dotyczącą podawania 

danych, ale fałszywych lub nie mających znaczenia to mężczyźni – 25%, natomiast w 

przypadku kobiet – 10% (chi
2
=7,922; df=3; p=0,04). Istotność statystyczna została 

spełnionia. Istnieje związek pomiędzy tymi zmiennymi. 

Respondenci ogółem na zadane im pytanie dotyczące nawiązywania znajomości 

przez Internet odpowiedzieli, że 45% zawiera nowe przyjaźnie, natomiast 55% tego nie 

robi. Analizując zmienną grupującą płeć okazuje się, że mężczyźni w 56% 

przypadków rozmawiają w sieci z nowo poznanymi osobami, jednakże 60% kobiet nie 

nawiązuje takich znajomości (chi
2
=2,377; df=1; p=0,12). 

Osoby ogółem zapytane o to, w jaki sposób postępują w sytuacji, kiedy nieznajoma 

osoba wysyła im maila z nieznanym linkiem odpowiadają najczęściej, że usuwają go 

z poczty – 91%. Tylko 9% zgłasza takie zdarzenie jako spam. Nikt z osób ankieto-

wanych nie otwierał podejrzanych maili. Mężczyźni (22%) częściej oznaczają takiego 

maila jako niechcianego niż kobiety (4%). Zarówno kobiety – 96%, jak i mężczyźni  

– 78% kasują tego typu maile (chi
2
=8,603; df=1; p=0,003). Istotność statystyczna 

została spełniona. Istnieje związek pomiędzy tymi zmiennymi. 

Uzyskane odpowiedzi na pytanie dotyczące powtarzalności ustawiania haseł do 

stron internetowych przedstawiały się w następujący sposób: wyniki ogółem pokazały, 

że aż 76% osób ma kilka haseł, ale są one w jakiś sposób podobne do siebie, 18% ma 

osobne hasła do każdej witryny internetowej, na której posiada konto, natomiast 

istnieje mały odsetek osób, które mają takie same hasła do wszystkich portali – 6%. 

Analiza danych według płci pokazała, że respondenci starają się modyfikować swoje 

hasła – kobiety (76%) i mężczyźni (82%) (chi
2
=0,191; df=1; p=0,66). W pytaniu 

wielokrotnego wyboru dotyczącego zachowania bezpieczeństwa w tworzeniu haseł 

respondenci najczęściej wskazywali, że stosują duże litery i cyfry (22%), duże i małe 

litery (14%) lub małe litery i cyfry (12%). 

Ankietowani ogółem w pytaniu dotyczącym częstotliwości zmieniania haseł do 

witryn internetowych deklarowali, że robią to rokrocznie – 40%, co pół roku – 24%, co 

miesiąc – tylko 6%. Dużą grupę osób stanowią osoby badane, które nie zmieniają ich 

wcale – 30%. Najczęstszą odpowiedzią analizowaną przy zmiennej grupującej płeć, 

okazała się zmiana haseł co roku: u mężczyzn 50%, natomiast u kobiet 37% 

(chi
2
=1,810; df=3; p=0,61). 

Na pytanie dotyczące posiadania zainstalowanego programu antywirusowego na 

urządzeniach elektronicznych, większość respondentów (80%) ma taki program na 

swoim komputerze. Badani opowiedzieli się za tym, że 28% posiada odpowiednie 

oprogramowanie na komputerach i na smartfonach. Tylko 7% nie jest zabezpieczona 

w program tego typu. (chi
2
=7,119; df=2; p=0,02). Istotność statystyczna została 
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spełnionia. Istnieje związek pomiędzy tymi zmiennymi. Osoby, które odpowiedziały 

twierdząco na pytanie czy posiadają program antywirusowy zostały poproszone 

o podanie nazwy owego oprogramowania. Najczęściej chroniącymi programami były: 

„Kaspersky” – 24%, „ESET” – 21% oraz „McAfee”– 21%. 

Większość respondentów (83%) wskazała, że nie podaje swojego adresu miejsca 

zamieszkania w sieci. 12% wysyła adres osoby, którą zna lub podaje nieistniejący 

adres – 6% (chi
2
=4,83; df=2; p=0,08).  

Osoby zapytane co robią w sytuacji, w której toczy się wymiana zdań i pada 

pytanie o prywatne dane większość respondentów stwierdziła, że nie rozsyła swoich 

danych w sieci – 48%. Badani jedynie podają swój adres e-mail – 26% lub wysyłają 

zdjęcia – 22% (chi
2
=2,030; df-3; p=0,56). 

4. Wnioski 

1. Obecnie portale takie, jak Facebook, Snapchat i Instagram są najczęściej 

używanymi komunikatorami na świecie. Najważniejsze i najnowsze informacje są 

zawsze wyświetlane na pierwszej stronie głównej, więc osoby nigdy nie tracą 

kontaktu i są zawsze na bieżąco. Tego typu strony pozwalają na dzielenie się ze 

swoimi znajomymi wspomnieniami. Z drugiej strony ciągłe bycie podłączonym 

może doprowadzić do uzależnienia lub innych zaburzeń związanych 

z zachowaniem człowieka. 

2. Respondenci w większości chronią swoje dane wrażliwe i nie podają ich osobom 

nieznajomym. Jeżeli już się to zdarzy, to wtedy wysyłają zmyślone informacje.  

3. Osoby, do których trafiają maile z linkami bądź inną zawartością od nieznanych 

osób najczęściej je usuwają. Tylko nieliczni zgłaszają je lub oznaczają jako spam. 

4. Większość osób nie tworzy osobnych haseł do swoich profil, aby je chronić. 

Zabezpieczenia kont są do siebie podobne i różnią się najprawdopodobniej jedną 

literą, znakiem bądź cyfrą. 

5. Regularne zmienianie haseł może zwiększyć bezpieczeństwo sieciowe.  
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Niebezpieczeństwa wynikające z korzystania z Internetu na komputerach 

i smartfonach 

Streszczenie 

Technologia komputerowa i informatyczna oraz łączność sieciowa stały się dostępne na szeroką skalę, stąd 

istnieje większe prawdopodobieństwo ryzyka włamań hakerów oraz innych zagrożeń z tym związanych. 

Występują one w dużej mierze w firmach, ale coraz częściej zdarza się to również indywidualnym 

użytkownikom sieci, którzy nie w pełni zabezpieczają swoje oprogramowanie. Celem pracy była ocena 

ryzyka niebezpieczeństw wynikających z korzystania z Internetu na komputerach i smartfonach. Do badań 

został wykorzystany kwestionariusz własnej konstrukcji. Na podstawie zebranych danych stworzono 

analizę opracowaną w programie Statistica 13. Głównymi metodami statystycznymi zastosowanymi do 

przedstawienia badania były statystyki opisowe oraz tabele wielodzielcze. Respondenci potrafią chronić 

swoje dane w sieci i nie udostępniają ich nieznajomym. Osoby badane usuwają e-maile z nieznanymi 

linkami od nieznajomych osób. Ankietowani nie tworzą osobnych haseł do swoich profili internetowych. 

Zabezpieczenia kont są do siebie podobne i różnią się najprawdopodobniej jedną literą, znakiem bądź 

cyfrą. Regularne zmienianie haseł może zwiększyć bezpieczeństwo sieciowe. Wskazane są dalsze analizy 

dotyczące zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu.  

Słowa kluczowe: cyberprzestrzeń, bezpieczeństwo sieciowe, Internet, komputer, telefon 

Dangers from using Internet network on computers and smartphones 

Abstract  

Computer technology and IT technology and also network connectivity have become available on a large 

scale, there is a higher probability of the illegal entry of hackers and other related threats. They occur 

mostly in companies, but more and more often it happens to individual network users who do not fully 

secure their software. The aim of the study was risk assessment from using Internet network on computers 

and smartphones. For the research was used questionnaire of own design. Based on the collected data, an 

analysis was created in Statistica 13 program. The main statistical method used to present analysis were 

descriptive statistics and tables and banners. The aim of the study has been achieved. Respondents can 

protect their data on the Internet and they do not share it with strangers. People delete e-mails with 

unknown links from strangers. Respondents do not create separate passwords for their Internet profiles. 

Security for online accounts are similar to each other and probably differ from one another depending on 

letter, sign or number. Changing passwords regularly can increase network security. Further analysis about 

threats from using Internet network are recommended. 

Keywords: cyberspace, network security, Internet, computer, smartphone 
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