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Biotechnologie ekologiczne jako innowacyjne metody
ochrony środowiska
dr hab. Adrianna Wojtal-Frankiewicz, prof. UŁ, adrianna.wojtal@biol.uni.lodz.pl,
Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra UNESCO
Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej; 90-237 Łódź, ul. Banacha 12/16
Harmonizacja potrzeb ludzkich z ograniczeniem degradacji biosfery jest
podstawowym

wyzwaniem

ery

Antropocenu.

Postęp

cywilizacyjny,

a w konsekwencji wzrost urbanizacji, intensyfikacja rolnictwa, przemysłu
i transportu, przyczyniają się m.in. do zmian w obiegu wody, zaburzeń cykli
biogeochemicznych,

emisji

zanieczyszczeń

do

środowiska

i

spadku

różnorodności biologicznej. Konieczne staje się opracowywanie koncepcji
działań rekultywacyjnych minimalizujących zagrożenia dla ekosystemów
i podnoszących ich zdolności adaptacyjne. Zrozumienie złożonych interakcji
między systemami abiotycznymi (środowiskiem fizycznym), biotycznymi
i społeczno-ekonomicznymi staje się punktem wyjścia dla opracowania
innowacyjnych rozwiązań bliskich naturze, nazywanych biotechnologiami
ekologicznymi. Są to rozwiązania systemowe, które integrują zasady
zrównoważonego rozwoju z potrzebami społecznymi. Przykładem takich
rozwiązań są: 1) sekwencyjne systemy sedymentacyjno-biofiltracyjne dla
doczyszczania wód deszczowych w miastach; 2) roślinne strefy buforowe,
w których następuje redukcja i biodegradacja zanieczyszczeń; 3) bariery
denitryfikacyjne zmniejszające transfer azotanów do ekosystemów wodnych
ze zlewni rolniczych; 4) systemy małej retencji w skali dorzecza, które są
szczególnie istotne w obliczu nasilających się zmian klimatu. Działania
oparte na biotechnologiach ekologicznych znacząco poprawiają funkcjonowanie

systemów

przyrodniczych,

obniżają

koszty

ich

rekultywacji

i utrzymania, co przynosi szereg korzyści społeczno-ekonomicznych. Warunkiem szybkiej implementacji i akceptacji społecznej holistycznego podejścia
do ochrony środowiska jest edukacja, niezbędna do kształtowania świadomości

skutków

naszych

oddziaływań

na

biosferę

oraz

udziału

i zaangażowania zarówno decydentów jak i społeczeństwa w realizację
i utrzymanie proponowanych rozwiązań systemowych.
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Ewolucja oferty toreb zakupowych
w sieciach handlowych
Klaudia Młoda-Brylewska,
Ekonomiczny w Poznaniu
Jeszcze

kilka

lat

klaudia.mloda-brylewska@ue.poznan.pl,

temu

torby

handlowe

z

tworzyw

Uniwersytet
sztucznych,

w szczególności z polietylenu (dużej i małej gęstości) i polipropylenu
należały

do

najbardziej

popularnych

opakowań

transportowych

do

przenoszenia zakupów. Jednak po wprowadzeniu opłaty recyklingowej, od 1.
stycznia 2018 roku, w wyniku której za jednorazowe torby z tworzyw
sztucznych doliczano podatek, torby wielokrotnego użytku stały się bardziej
popularną opcją.
Celem prezentowanych badań było dokonanie analizy zmiany oferty toreb
zakupowych w wybranych sieciach handlowych na przestrzeni ostatnich lat.
W wyniku analizy otrzymanych danych stwierdzono, że oferta sieci
handlowych w kontekście możliwości zakupu toreb zakupowych znacznie
poszerzyła się. Sklepy częściej oferowały swoim klientom torby zakupowe
wykonane z bardziej wytrzymałych materiałów, tj. bawełny, juty, lnu czy
polipropylenu,

promując

tym

samym

wielokrotne

użytkowanie,

co

zdecydowanie zmniejsza ich ślad ekologiczny. Po wprowadzeniu opłaty
recyklingowej przy sklepowych kasach pojawiły się znacznie częściej torby
papierowe

oraz

oxodegradowalnych

te,

wykonane

oraz

z

z

materiałów

surowców

biodegradowalnych,

pochodzących

z

recyklingu

i makulatury, wypierając tym samym częściowo z rynku popularne w latach
dziewięćdziesiątych jednorazowe „reklamówki”. W efekcie wprowadzonych
zmian prawnych, konsument idąc na zakupy ma do dyspozycji szeroką gamę
opakowań transportowych, z kolei wybór jednego z nich zależy w największej
mierze od wewnętrznych preferencji.
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Fotokatalityczny rozkład wybranych związków
powierzchniowo czynnych
Klaudia Huszla, klaudia.m.huszla@doctorate.put.poznan.pl, Politechnika Poznańska,
Wydział Technologii Chemicznej, Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej,
www.put.poznan.pl
Bogdan Wyrwas, bogdan.wyrwas@put.poznan.pl, Politechnika Poznańska, Wydział
Technologii Chemicznej, Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej,
www.put.poznan.pl
Powszechność stosowania związków powierzchniowo czynnych zwiększa
ryzyko zanieczyszczenia środowiska. Szczególnym problemem są ścieki prze mysłowe, które trafiają do środowiska często w niekontrolowany sposób jako
skoncentrowany ładunek zanieczyszczeń.
Fotodegradacja to proces rozkładu zanieczyszczeń pod wpływem światła
widzialnego. Aby zwiększyć wydajność usuwania organicznych zanieczyszczeń obecnie coraz częściej stosuje się fotokatalityczne systemy oczyszczania w których w roli fotokatalizatorów wykorzystuje się m.in. TiO 2, ZnO.
Celem

badań

było

określenie

możliwości degradacji

kationowych ,

anionowych i niejonowych związków powierzchniowo czynnych z wyko rzystaniem promieniowania UV i katalizatora w postaci nanocza stek ZnO.
Zastosowano modelowe zwia zki powierzchniowo czynne, anionowe: SDS,
SDBS i Manoxol OT, niejonowe: Triton X-100, C12E10 i Rokopol 30p27,
kationowe: bromek heksadecylotrimetyloamoniowy, chlorek benzalkoniowy,
chlorek dioktylodimetyloamoniowy o stałym stężęniu 10 mg/L.
Na podstawie przeprowadzonych badań ustalono, z e już sama fotodegradacja pod wpływem UV daje dobre wyniki. Natomiast dodatek fotokatalizatora (ZnO) zwiększył wydajność degradacji surfaktantów (nawet do 98%
dla SDS; do 100% dla C12E10 oraz 93% dla CTAB) i znacząco skrócił czas
trwania fotokatalizy. Przeprowadzone badania potwierdziły moz liwość
zastosowania fotokatalitycznej degradacji jako skutecznej metody usuwania
surfaktantów z wód powierzchniowych oraz ścieków.
Praca sfinansowana została w ramach dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyz szego na działalność statutowa Uczelni Wyz szych 0911/SBAD/0398.
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Monitoring LZO w powietrzu wewnętrznym
jako przykład poszerzania perspektywy badawczej
w ochronie środowiska
Beata Kultys, beata.kultys@uj.edu.pl, Zakład Chemii Środowiska, Wydział Chemii,
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, www.uj.edu.pl
Ochrona środowiska jest dziedziną, która musi reagować na zmiany
wynikające z nowych osiągnieć naukowych w obszarze wpływu zanieczyszczeń
na zdrowie człowieka jak i rozwoju technologicznego, pociągającego za sobą
m.in. wprowadzanie do użytku nowych substancji. Szczególnym tego przykładem jest podejście do jakości powietrza wewnętrznego, którego istotnym
zanieczyszczeniem są lotne związki organiczne (LZO), mogące powodować
szereg różnych problemów zdrowotnych, przy długotrwałym przebywaniu
w pomieszczeniach o podwyższonym stężeniu tychże związków.
W ramach niniejszej pracy przeanalizowano zmiany w obszarze badań
dotyczących LZO w powietrzu wewnętrznym. Analizę oparto o ilość i zakres
tematyczny publikacji w bazach danych (Scopus). Początkowo prace skupiały
się przede wszystkim na identyfikowaniu rodzaju związków występujących
w pomieszczeniach w powiązaniu z rodzajem źródeł oraz opracowywaniu
nowych technik analitycznych. Ten wątek badawczy jest stale obecny, ale
obserwuje się coraz więcej prac interdyscyplinarnych, m.in. połączenie badań
monitoringowych z wpływem zanieczyszczeń na zdrowie człowieka czy prace
ukierunkowane na rozwiazywanie problemów złej jakości powietrza. W ocenie
autora te ostatnie mają szczególne znaczenie, gdyż mogą bezpośrednio przy czyniać do poprawy jakości życia człowieka, poprzez dostarczanie gotowych
rozwiązań, a pośrednio poprzez wzrost świadomości społeczeństwa odnośnie
zagrożeń wynikających ze złego stanu powietrza.
W pracy przedstawiono również własny przykład poszerzenia perspektywy
badawczej w monitoringu LZO w powietrzu wewnętrznym, poprzez wykorzystanie niestandardowej metody badania emisji z materiałów wyposażenia
pomieszczeń, tj. wykorzystanie techniki analizy fazy nadpowierzchniowej.
Technika ta w połączeniu z odpowiednią interpretacją wyników badań
monitoringowych może być skutecznie wykorzystywana do rozwiązywania
problemu złej jakości powietrza wewnętrznego.
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Nadzieja na Eco-papier
Magdalena Zwierzchaczewska, magdalena.zwierzchaczewska@gmail.com, Zakład
Technologii Poligraficznych, Instytut Mechaniki i Poligrafii, Wydział Inżynierii
Produkcji, Politechnika Warszawska, www.wip.pw.edu.pl;
Halina Podsiadło, h.podsiadlo5@onet.pl, Zakład Technologii Poligraficznych, Instytut
Mechaniki i Poligrafii, Wydział Inżynierii Produkcji, Politechnika Warszawska,
www.wip.pw.edu.pl.
Kryształy fotoniczne składają się z warstw dielektrycznych o naprzemiennie
zmiennych wartościach współczynnika załamania światła. Ta cecha pozwala
na świadome kontrolowanie biegu fali elektromagnetycznej w stru kturze tych
kryształów, czyli na świadomą transmisję światła.
Kryształy te wykazują fotoniczną przerwę wzbronioną, która jest przerwą
spektralną dla określonej długości i częstotliwości fali elektromagnetycznej.
To umożliwia dowolną zmianę barwy. Dzieje się tak dzięki zmianom
fotonicznym, występującym w ich strukturze. Oznacza to, że barwy nie
tworzy się w wyniku mieszaniny addytywnej barw podstawowych RGB, czy
mieszaniny subtraktywnej kolorów podstawowych CMY.
Obecnie prowadzone są prace nad zastąpieniem papieru produkowanego
z celulozy matrycą, która pęcznieje pod wpływem czynników zewnętrznych.
W konsekwencji tworzy się obraz, którego zmiana barwy działa analogicznie
do farby zawierającej w pigmencie kryształ fotoniczny. Taki produkt rozwią załby problem zanieczyszczenia środowiska. Papier jest bowiem nieener getycznym i długoterminowym nośnikiem danych. Odgrywa kluczową rolę
w przechowywaniu i dystrybucji informacji. Ponad 90% wszystkich informacji
w firmach jest drukowanych na papierze, który jest usuwany po jednorazowym odczytaniu bez usuwania zaś tuszu.
Powstała idea wytworzenia papieru do wielokrotnego zapisu, czyli takiego
który może być wielokrotnie wykorzystywany. Na tego rodzaju podłożu
można uzyskać różne barwy, poprzez dostosowanie wielkości cząstek powłok
fotonicznych lub pisanie na tych podłożach tuszami, które są roztworami
wodnymi o określonym pH. Powłoki fotoniczne mogą być wielokrotnie
usuwane i przepisywane, bez znaczącej utraty jakości koloru, przy
zapewnieniu mniejszego obciążenia dla ekosystemu.
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Ocena wpływu zastosowania tempomatu
na energochłonność ruchu samochodu osobowego
Maciej Andrzejewski, maciej.andrzejewski@tabor.lukasiewicz.gov.pl, Sieć Badawcza
Łukasiewicz – Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR” w Poznaniu, www.tabor.com.pl
Aleksandra Woch, aleksandra.woch@tabor.lukasiewicz.gov.pl, Sieć Badawcza
Łukasiewicz – Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR” w Poznaniu, www.tabor.com.pl
Natalia Stefańska, natalia.stefanska@tabor.lukasiewicz.gov.pl, Sieć Badawcza
Łukasiewicz – Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR” w Poznaniu, www.tabor.com.pl
Wysokorozwinięta mobilność w znacznym stopniu wpływa na środowisko
naturalne. Większość pojazdów wyposażona jest w silniki spalinowe emitujące
do atmosfery substancje szkodliwe, takie jak: tlenek węgla, tlenki azotu,
cząstki stałe i węglowodory. Składnikiem spalin powstających w procesie
spalania jest również dwutlenek węgla, który przyczynia się do pogłębiania
zjawiska zwanego globalnym ociepleniem. Emisja CO 2 jest ściśle związana ze
zużyciem paliwa. Aspekty środowiskowe i zagadnienia związane z bezpie czeństwem spowodowały rozwinięcie systemów wspomagania kierowcy. Istotna
jest także poprawa komfortu jazdy realizowana m.in. poprzez wykorzystanie
tempomatu. W definicji jest to urządzenie utrzymujące zadaną, stałą
prędkość. Celem przeprowadzonych badań drogowych samochodu osobowego
wyposażonego w silnik o zapłonie iskrowym była weryfikacja i ocena zasto sowania tempomatu w aspekcie energochłonności. Obiekt badawczy, spełniający
normę emisji Euro 6, posiadał klasyczny układ oczyszczania spalin – trójfunkcyjny reaktor katalityczny. Badania zostały przeprowadzone w rzeczywistych
warunkach z zastosowaniem urządzeń typu PEMS. Wykorzystano aparaturę
SEMTECH DS wyposażoną w analizatory do pomiaru stężenia poszczególnych
substancji szkodliwych oraz masowego przepływu spalin. Jazdy testowe
odbywały się na drodze ekspresowej charakteryzującej się zmiennym profilem
topograficznym. Badania przeprowadzono dla trzech przejazdów z innymi
prędkościami, jednak głównym założeniem było uzyskanie średniej prędkości
130 km/h.
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Rola zielonych dachów we wspieraniu idei
zrównoważonego rozwoju miast
Berenika Korzeń, berenika.korzen@gmail.com,
Politechnika Warszawska, www.wip.pw.edu.pl

Wydział

Inżynierii

Produkcji,

Halina Podsiadło, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Produkcji
Celem wystąpienia jest przedstawienie koncepcji zielonych dachów pod
kątem wspierania idei zrównoważonego rozwoju miast. Dokonano w nim
prezentacji problematyki współczesnych terenów zurbanizowanych i na ich
tle przeprowadzono analizę korzyści, jakie przynosi instalacja zielonych
dachów poprzez realizowanie funkcji terenów biologicznie czynnych. Analiza
czynników ilościowych opisujących zielone dachy w odniesieniu do dachów
tradycyjnych wskazuje, iż charakteryzują się one szerokim spektrum zalet,
takich jak: zwiększona wytrzymałość konstrukcji, która wpływa na ponad dwa
razy dłuższą żywotność, zwiększona zdolność do retencji wód opadowych,
obniżanie temperatury powietrza w skali zarówno budynku, jak i całego
miasta, minimalizacja efektu miejskiej wyspy ciepła, redukcja miejskiego
hałasu oraz zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń powietrza. W pracy
przedstawiono również czynniki jakościowe, które wskazują na szansę dla
polepszenia utraconej równowagi biologicznej terenów miejskich, w tym
generowanie siedlisk dla ptaków i owadów oraz poprawę estetyki przestrzeni
miejskiej. W połączeniu z

czynnikami

mierzalnymi, wielopoziomowo

podnoszą one jakość życia mieszkańców miast. Przeprowadzone studium
przeglądowe tematu wskazuje na wysoką atrakcyjność zielonych dachów
także ze względu na generowane oszczędności finansowe. Wynikają one ze
zredukowanego zużycia energii do ogrzewania i klimatyzowania budynków
oraz mniejszego odpływu wód opadowych do kanalizacji. Zielone dachy
generują możliwość rozwoju miejskiego rolnictwa na małą skalę, a ich
obecność

jest

niezwykle

ceniona

zarówno

przez

mieszkańców,

jak

i deweloperów. Analiza czynników związanych z zielonymi dachami nakreśla
optymistyczne perspektywy przyszłości tego rozwiązania, które poprzez
łagodzenie negatywnego wpływu uszczelnionych struktur na miejskie
środowisko, skutecznie wspiera zrównoważony rozwój miast.
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Wykorzystanie mchów do oceny zanieczyszczenia
powietrza metalami ciężkimi uwalnianymi
podczas palenia papierosów
Paweł Świsłowski, swislowskip@gmail.com, Instytut Inżynierii Środowiska i Biotechnologii, Wydział Przyrodniczo-Techniczny, Uniwersytet Opolski, www.uni.opole.pl
Małgorzata Rajfur, mrajfur@o2.pl, Instytut Inżynierii Środowiska i Biotechnologii,
Wydział Przyrodniczo-Techniczny, Uniwersytet Opolski, www.uni.opole.pl
Celem przeprowadzonych badań była ocena możliwości zastosowania
mchów Pleurozium schreberi jako biomonitora zanieczyszczenia powierza
w pomieszczeniach mieszkalnych metalami ciężkimi pochodzącymi z dymu
tytoniowego.
W badaniach zastosowano powszechnie wykorzystywaną metodę moss bag (biomonitoring aktywny), polegającą na pobraniu mchów pobranych
z terenów czystych ekologicznie a eksponowanych w miejscach zanieczysz czonych np. metalami ciężkimi.
Mchy eksponowano w domu, w którym codziennie wypalanych było 10
papierosów w kuchni. Dla porównania, próbki mchów eksponowano także
w drugim pomieszczeniu (sypialnia), w pomieszczeniu potencjalnie niezanie czyszczonym, gdzie nie palono papierosów. W mchach po trzymiesięcznej
ekspozycji próbek oznaczono wybrane metale ciężkie: nikiel, miedź, cynk,
kadm, rtęć i ołów metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej w wersji
płomieniowej

(F-AAS).

Wyniki

badań

zinterpretowano

wykorzystując

współczynnik akumulacji względnej RAF (ang. Relative Accumulation Factor)
Dodatkowo, anality oznaczono w próbkach włosów osób palących a stężenia
metali ciężkich w nich oznaczone porównano z wynikami badań przepro wadzonymi z wykorzystaniem próbek włosów osób niepalących.
Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że mchy eksponowane
w kuchni akumulują metale ciężkie, m.in.: Ni, Zn, Hg i Pb, pochodzące
z dymu tytoniowego. Oznaczono także większe stężenia metali ciężkich
w próbkach włosów palaczy w porównaniu do próbek włosów pobranych od
osób niepalących. Wyniki badań wskazują na realny wpływ wypalanych
papierosów na poziom zanieczyszczenia środowiska metalami ciężkimi oraz
zagrożenie dla zdrowia ludzi.
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Wyniki obserwacji wpływu zmian klimatycznych
i niektórych aspektów antropogenicznych na sytuację
płazów Poleskiego Parku Narodowego
Rafał Gosik, r.gosik@poczta.umcs.lublin.pl, Katedra Zoologii i Ochrony Przyrody,
UMCS, ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin
Beata Hołub, beata.holub@umcs.pl, Katedra Geomorfologii i Paleogeografii, UMCS,
Al. Kraśnicka 2d, 20-718 Lublin
Obecnie na świecie opisanych jest kilkanaście tysięcy gatunków płazów,
z których 19 gatunków występuje na obszarze kraju, i aż 15 z nich wzmian kowane było z obszaru Poleskiego Parku Narodowego (PPN) lub/i jego
otuliny. Przy czym rozmnażanie na terenie PPN bezsprzecznie potwierdzono
w przypadku 12 gatunków; obserwacje jednego gatunku miały charakter
incydentalny (żaba śmieszka), kolejnego (rzekotki drzewnej) były wynikiem
mylnego oznaczenia na podstawie ówczesnego stanu wiedzy, zaś doniesienia
dotyczące żaby zwinki wydają się być błędne.
Ze względu na różnorodność siedlisk Poleski Park Narodowy stanowi
doskonały teren do obserwacji zmian zachodzących w populacjach płazów.
Wieloletnie badania pozwoliły na określenie stopnia przydatności poszcze gólnych typów zbiorników wodnych dla życia i rozrodu płazów. Porównano
również wpływy jaki na kondycję tych zbiorników (i płazów) wywarła pogoda
i działalność człowieka. Wykonano również analizę zmian warunków klima tycznych i działalności człowieka w okresie ostatniego dziesięciolecia oraz
porównano ich wpływ na kondycję zbiorników i zamieszkujących je płazów.
Na podstawie obserwacji przeprowadzonych w latach 2010-2019 na ponad
90 stanowiskach stwierdzono, że płazy na terenie PPN wykazują zróżni cowane preferencje siedliskowe, przy czym rozmnażanie największej liczby
gatunków obserwowano w zbiornikach astatycznych. Kolejne pod względem
przydatności dla płazów były piaskownie, trwałe torfianki oraz trwałe zalane
rowy melioracyjne. Najmniejszą popularnością cieszyły się natomiast duże
jeziora i cieki wodne. Na terenie PPN niektóre gatunki rozmnażały się niemal
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wyłącznie w jednym typie siedliska. Trwałe, odporne na wysychanie duże
torfianki i jeziora były miejscem występowanie jedynie żab zielonych.
Stąd największym zagrożeniem dla płazów jest zanikanie lub degradacja
preferowanych miejsc rozrodu, szczególnie wrażliwych na zmiany klimatu
(brak

śniegu,

niewystarczające

opady

gruntowych).
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Badania wpływu zanieczyszczenia środowiska
węglowodorami aromatycznymi na stan populacji
pszczelich i jakość produktów pszczelich
Piotr Smoleń, piotr.smolen@student.uj.edu.pl, Wydział Chemii, Uniwersytet
Jagielloński w Krakowie, www.uj.edu.pl
Beata Kultys, beata.kultys@uj.edu.pl, Zakład Chemii Środowiska, Wydział Chemii,
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, www.uj.edu.pl
Katarzyna Zięba, kzieba@chemia.uj.edu.pl, Zakład Chemii Środowiska, Wydział
Chemii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, www.uj.edu.pl
Pszczoły są jednymi z najważniejszych zapylaczy – to dzięki nim możliwa
jest niezakłócona reprodukcja większości gatunków roślin. Niestety w ostatnich
latach obserwuje się znaczący spadek liczebności populacji pszczelej. Przyczyną
tego zjawiska jest wiele czynników, wśród których zanieczyszczenia środowiska,
w tym zanieczyszczenia węglowodorami aromatycznymi mają duże znaczenie.
W pracy przedyskutowano możliwości wykorzystania technik chromatografii
gazowej i cieczowej do analiz węglowodorów jedno- i wielopierścieniowych.
Uwzględniono różne rodzaje detektorów (spektrometry mas, detektory fluo rescencyjne, detektory fotometryczne) i sposoby przygotowania próbek
(ekstrakcja w układzie ciecz-ciecz, ciało stałe-ciecz, a także bezpośrednia
analiza z fazy nadpowierzchniowej). Zwrócono szczególną uwagę na skomplikowany charakter matrycy, która poddawana jest analizie oraz na fakt, że
ilości oznaczanych substancji mogą być śladowe.
Przedstawiono przykładowe wyniki pomiarów zawartości jednopierście niowych węglowodorów aromatycznych w próbkach pszczół i pierzgi pszczelej
pochodzących z obszarów o różnym stopniu zanieczyszczenia środowiska.
Badane próbki pochodziły z terenów miejskich (w centrum i na obrzeżach
miasta) oraz z terenów pozamiejskich (usytuowanych w różnych odległościach
od zakładów przemysłowych i komunikacyjnych źródeł zanieczyszczeń).
Omówiono

problemy interpretacyjne uzyskanych

wyników

wynikające

zarówno ze specyfiki zastosowanych metod analitycznych, jak i ze złożonego
charakteru aspektów środowiskowych.
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Dodawanie biowęgla z osadów ściekowych do gleb
jako bezpieczne zagospodarowanie odpadów?
Paulina Godlewska, paulina.godlewska@poczta.umcs.lublin.pl, Katedra Radiochemii
i Chemii Środowiskowej, Instytut Nauk Chemicznych, Wydział Chemii, UMCS
Osad ściekowy (dalej: osad) jest produktem ubocznym oczyszczania
ścieków i składa się z materii organicznej oraz innych substancji obecnych
w ściekach przed ich oczyszczeniem. Osad może zawierać w skoncentrowanej
formie różne zanieczyszczenia, zarówno organiczne jak i nieorganiczne,
a także materiał biologiczny, np. patogeny, jaja pasożytów itp. Osad otrzy mywany jest w ilości nawet kilku tysięcy ton rocznie, a zawarte w nim
zanieczyszczenia niosą ryzyko dla środowiska podczas składowania osadu na
lagunach lub podczas ich przyrodniczego wykorzystania. Oprócz zanie czyszczeń osad zawiera jednak składniki odżywcze, które są niezbędne dla
wzrostu i rozwoju roślin. Dlatego też poszukuje się rozwiązań, w ramach
których zagospodarowanie osadu wiązałoby się z wykorzystaniem tych
użytecznych składników z jednoczesną minimalizacją efektu negatywnego.
W ostatnich latach zaproponowano konwersję osadu do biowęgla jako działanie
sprzyjające immobilizacji w nim składników odżywczych oraz obniżeniu bio dostępności zanieczyszczeń (eliminując niektóre z nich) i toksyczności.
Otrzymany w ten sposób materiał charakteryzuje się ograniczonym negatywnym wpływem na środowisko przy jednoczesnym zachowaniu jego walorów
nawozowych. Mimo że biodostępność zanieczyszczeń obecnych w biowęglu
ulega zmniejszeniu, są one jednak wciąż w nim obecne. Praca miała na celu,
poprzez przegląd literatury, przybliżyć i usystematyzować wiedzę dotyczącą
biodostępności zanieczyszczeń w biowęglach otrzymanych z osadu, a także
w glebach użyźnionych biowęglem otrzymanym z osadu.
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Ekstrakcja jako metoda odzysku związków bioaktywnych
z wywaru gorzelniczego
Wioleta Mikucka, wioleta.mikucka@uwm.edu.pl, Katedra Biotechnologii w Ochronie
Środowiska, Instytut Inżynierii i Ochrony Środowiska, Wydział Geoinżynierii,
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, www.uwm.edu.pl
Magdalena Zielińska, magdalena.zielinska@uwm.edu.pl, Katedra Biotechnologii
w Ochronie Środowiska, Instytut Inżynierii i Ochrony Środowiska, Wydział
Geoinżynierii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, www.uwm.edu.pl
Produkcja alkoholu stanowi jedną z głównych działalności rolno -spożywczych na świecie i towarzyszy jej generowanie ogromnych ilości produktów
ubocznych (w tym wywaru gorzelniczego) wyjątkowo bogatych w związki
bioaktywne, zwłaszcza polifenole. Odzyskiwanie wartościowych związków
stanowi kluczowy element waloryzacji odpadów pochodzących z gorzelni, co
również przyczynia się do obniżenia kosztów produkcji alkoholu. Ponadto,
polifenole korzystnie wpływają na zdrowie człowieka ze względu na
właściwości przeciwutleniające, przeciwdrobnoustrojowe, przeciwwirusowe
oraz przeciwzapalne. Dlatego wywar gorzelniczy stanowi niedrogie źródło
substratu do ekstrakcji fitochemikaliów, które można stosować w przemyśle
farmaceutycznym, kosmetycznym i spożywczym.
W ostatnich latach rośnie zakres stosowania związków bioaktywnych
ekstrahowanych z produktów ubocznych, dlatego istnieje potrzeba scharakteryzowania metod ich odzysku. W pracy zaprezentowano zalety, wady oraz
opis prostych (maceracja i perkolacja oraz ekstrakcja Soxhleta) i zaawan sowanych (ekstrakcja wspomagana mikrofalami, ekstrakcja wspomagana
ultradźwiękami, ekstrakcja CO2 w stanie nadkrytycznym, ekstrakcja płynów
pod ciśnieniem, ekstrakcja wspomagana enzymatycznie) metod ekstrakcji.
Zaawansowane technologie stanowią obiecujące narzędzie do odzyskiwania cennych związków z odpadów gorzelniczych. Jednak wydajność ekstrakcji
zależy od rodzaju rozpuszczalnika i stosunku objętości rozpuszczalnika do
próbki, właściwości ekstrahowanych związków, temperatury oraz długości
okresu ekstrakcji.
Wioleta Mikucka otrzymuje stypendium z Programu Interdyscyplinarnych
Studiów Doktoranckich Biogospodarka (POWR.03.02.00-00-I034/16-00), który
jest finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny.
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Ocena stanu troficznego Jeziora Chełmżyńskiego oraz
zależności pomiędzy chlorofilem „a”, fosforem ogólnym,
widzialnością krążka Secchiego i biomasą fitoplanktonu
Łukasz Rasała, l.rasala@gios.gov.pl, Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska
w Bydgoszczy, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Ewelina Motyka, e.motyka@gios.gov.pl, Centralne Laboratorium Badawcze Oddział
w Bydgoszczy, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Elżbieta Sandurska, ekoral@ukw.edu.pl, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Celem badań była ocena stanu troficznego Jeziora Chełmżyńskiego oraz
zbadanie zależności pomiędzy wybranymi parametrami: chlorofilem a, fosforem
ogólnym, widzialnością krążka Secchiego i biomasą fitoplanktonu. Do oceny
stanu troficznego wykorzystano indeks Carlsona. Do określenia zależności
pomiędzy chlorofilem a, fosforem ogólnym, widzialnością krążka Secchiego
i biomasą

fitoplanktonu

zastosowano

współczynnik

korelacji

liniowej

Pearsona, a w sytuacji, w której nie było to możliwe z uwagi na nieliniowy
kształt zależności, zmienne poddano przekształceniu Boxa-Coxa. Analizy
wykonano przy użyciu pakietu Statistica. Stan troficzny jeziora wyrażony
przez TSI (Chl) określono jako eutroficzny; dla TSI (SD) – w latach 2008-2018
– mezotroficzny, jedynie w 2007 i 2019 – eutroficzny. Największe zmiany
stanu troficznego zaobserwowano dla TSI (TP), kiedy to na przestrzeni lat
wahał się od eutroficznego do hipertroficznego, by w latach 2018 i 2019
ukształtować się jako eutroficzny. Pomiędzy widzialnością krążka Secchiego
a chlorofilem a wykazano silną korelację ujemną (rxy=-0,72; p < 0,0001).
Silną zależność liniową

zidentyfikowano

ponadto

pomiędzy biomasą

fitoplanktonu a chlorofilem a (rxy=0,86; p<0,0001). W przypadku porównania
chlorofilu a i fosforu ogólnego zauważono słabą korelację (rxy=0,31;
p<0,001). Z kolei pomiędzy widzialnością krążka Secchiego a fosforem
ogólnym zależności nie zaobserwowano (rxy=0,035; p<0,59). Na stan
troficzny Jeziora Chełmżyńskiego wpływa wiele czynników, m.in. bliskość
zabudowy miasta Chełmży, dominacja pól uprawnych w zlewni, stopień
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produkcji pierwotnej roślin, ruchy wody w samej misie jeziora oraz aktywność organizmów bentosowych. Ustalenie konkretnej przyczyny obecnego
stanu troficznego jeziora jest niemożliwe ze względu na złożoność czynników
wpływających na jego trofię. Należy jednak podkreślić, że badania stanu
troficznego Jeziora Chełmżyńskiego są konieczne ze względu na silną an tropopresję ze strony miasta Chełmży i licznych ośrodków wypoczynkowych,
wpływ rolnictwa oraz brak naturalnej bariery w postaci lasu. Odrolnienie
terenów zlewni i próba ich zalesienia, a przede wszystkim kontrolowanie
zrzutów ścieków komunalnych z miasta oraz z ośrodków wypoczynkowych,
mogłoby przyczynić się do polepszenia jego stanu troficznego.
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Oczyszczanie wody z wybranych bisfenoli
z wykorzystaniem fotokatalizatorów
Robert Frankowski, robert.z.frankowski@doctorate.put.poznan.pl, Zakład Chemii
Ogólnej i Analitycznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska
Ewa Stanisz, ewa.stanisz@put.poznan.pl, Zakład Chemii Ogólnej i Analitycznej,
Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska
Agnieszka Zgoła-Grześkowiak, agnieszka.zgola-grzeskowiak@put.poznan.pl, Zakład
Chemii Ogólnej i Analitycznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika
Poznańska
Kontakt ze związkami endokrynnymi w codziennym życiu jest nieunikniony.
Należą do nich między innymi bisfenole szeroko stosowane w produkcji
tworzyw sztucznych. Oddziałują one na układ hormonalny człowieka i mogą
powodować zwiększone ryzyko otyłości, cukrzycy czy problemy w funkcjo nowaniu układu rozrodczego. Z tego powodu wzrasta zapotrzebowanie na
efektywne ich usuwanie ze środowiska wodnego.
W pracy zastosowano degradację bisfenolu A oraz bisfenolu S z wykorzystaniem światła z zakresu ultrafioletowego. Przeprowadzono również analizę
wpływu dodatków w postaci fotokatalizatorów (TiO2 , ZnO, Ag-TiO2 ) oraz ich
ilości na szybkość degradacji. Do badania wykorzystano wysokosprawną
chromatografię cieczową zaopatrzoną w detektor fluorescencyjny oraz
detektor UV/VIS.
Degradacja bisfenolu A z zastosowaniem fotokatalizatorów okazała się
wydajniejsza niż oddziaływanie na roztwór wyłącznie światłem UV. Działo
się tak jednak wyłącznie przy niskich stężeniach TiO 2 i Ag-TiO 2, gdyż wyższe
stężenia powodowały obniżenie wydajności oczyszczania wody z bisfenoli.
W przypadku tlenku cynku nawet niewielkie ilości katalizatora obniżały stopień
degradacji. Bisfenol S z kolei osiągał szybszą degradację dla każdego z wyko rzystanych katalizatorów już przy ich niewielkich stężeniach w porównaniu
z użyciem jedynie światła UV.
Kolejnym etapem badań będzie przetestowanie innych sposobów usuwania
bisfenoli z roztworów wodnych, w tym z zastosowaniem reakcji foto -Fentona
oraz innych reakcji pogłębionego utleniania.
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Wykorzystanie odpadów pofiltracyjnych z oczyszczania
ścieków mleczarskich do produkcji biomasy alg
Monika Makowska, monika.makowska@itee.lukasiewicz.gov.pl, ŁUKASIEWICZ
– Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu,www.itee.radom.pl
Karolina Dziosa, karolina.dziosa@itee.lukasiewicz.gov.pl, ŁUKASIEWICZ – Instytut
Technologii Eksploatacji w Radomiu,www.itee.radom.pl
Zaproponowano sposób zagospodarowania uciążliwego odpadu pofiltracyjnego,
pozostajacego po membranowym oczyszczaniu ścieków mleczarskich, jako
zamiennika klasycznej pożywki syntetycznej do produkcji biomasy różnych
gatunków alg (Chlorella sp., Coenochloris mucosa, Fistulifera sp.). Jako
podłoże hodowlane stosowano wodny roztwór retentatu (o stężeniu 20%
i 50% v/v), co dodatkowo skutkowało obniżeniem kosztów i uproszczeniem
sposobu jego preparowania. Przyrostowi biomasy alg, wytwarzanej w warunkach
laboratoryjnych podczas 46-dniowego eksperymentu, towarzyszył spadek
zawartości azotu i fosforu w zawiesinie. Przyswajalność związków biogen nych oceniano na podstawie procentowej zmiany ich stężenia w podłożu.
Największą zdolność adaptacyjną do warunków hodowli (pH>6, temp.
25 2oC) wykazały algi Chlorella sp. (zredukowano zawartość azotu o ok. 90%
i fosforu o 84-95%). Stwierdzono, że do wzrostu populacji komórek alg nie
jest konieczne dodatkowe zasilanie hodowli pożywką syntetyczną. Po zakończeniu hodowli z uzyskanej zawiesiny odseparowano biomasę, a następnie
poddano lifilizacji. Dalsze badania będą prowadzone w kierunku uzasad nionego ekonomicznie wzrostu produktywności biomasy z wykorzystaniem
substancji odpadowych, stanowiących ogromny balast dla środowiska
naturalnego. Wobec dużej różnorodności biologicznnej mikroalg otwiera to
w perspektywie możliwość wytwarzania szerokiej gamy bioproduktów,
z jednoczesnym odzyskiem materiałowym. Podjęte badania wpisują się
w trendy rozwoju zrównoważonej gospodarki.
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