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Gabriela Dobras
1
, Kamil Peckh

2
  

Katalizatory modyfikowane cieczami jonowymi  

i ich zastosowanie w reakcjach organicznych 

1. Wstęp 

Ciecze jonowe (z ang. Ionic Liquids, ILs) to sole zbudowane z organicznego 

kationu oraz organicznego bądź nieorganicznego anionu o temperaturze topnienia 

poniżej 100°C [1]. Ze względu na szeroką gamę różnych kationów i anionów (rys. 1) 

szacuje się, że klasa cieczy jonowych liczy około 10
18

 związków.  

 

Rysunek 1. Kationy i aniony najpopularniejszych cieczy jonowych [1] 

Ciecze jonowe charakteryzują się niską prężnością par, wysoką stabilnością ter-

miczną oraz dobrą rozpuszczalnością związków organicznych i nieorganicznych. 

Dzięki tym właściwościom uważane są za „zielone” rozpuszczalniki, które w przysz-

łości mogą zastąpić klasyczne lotne rozpuszczalniki organiczne [2, 3]. Liczne badania 

dotyczące cieczy jonowych wykazały, że mogą być również wykorzystywane 

w katalizie chemicznej jako katalizatory, nośniki bądź dodatki [4-6].  

Ciecze jonowe wykorzystywano szeroko w układach dwufazowych ciecz-ciecz 

jonowa, gdzie pełniły one funkcję dodatków spełniających funkcję katalityczną lub 

rozpuszczalników dla metalicznych katalizatorów [4]. Funkcję katalityczną pełniły 

najczęściej kwasowe chloroglinianowe ciecze jonowe otrzymywane w reakcji AlCl3 

i czwartorzędowego chlorku amoniowego. Wykorzystywano je m.in. w reakcjach 

alkilowania i acylowania Friedla-Craftsa [7, 8], krakingu [9], oligomeryzacji olefin 

[10] oraz w rafineryjnych procesach alkilowania [11-13]. W katalizie wykorzystującej 

                                                                   
1 Gabriela.Dobras@polsl.pl, Katedra Technologii Chemicznej Organicznej i Petrochemii, Wydział 

Chemiczny, Politechnika Śląska, www.polsl.pl.  
2 Kamil.Peckh@polsl.pl, Katedra Technologii Chemicznej Organicznej i Petrochemii, Wydział Chemiczny, 

Politechnika Śląska, www.polsl.pl.  

mailto:Gabriela.Dobras@polsl.pl
mailto:Kamil.Peckh@polsl.pl
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związki metali przejściowych ciecze jonowe pełniły funkcję rozpuszczalników zapew-

niających doskonałą solwatację, przez co w trakcie reakcji pozostawały one w fazie 

cieczy jonowej i mogły być wraz z nią zawracane i ponownie wykorzystywane [4]. 

Przykładowo Chauvin [14] w reakcji uwodornienia pent-1-enu wykorzystał katalizator 

[Rh(nbd)(PPh3)2]PF6 rozpuszczony w cieczach jonowych z kationem [bmim] 

i anionami [PF6], [BF4] oraz [SbF6]. Szybkości reakcji w [bmim][SbF6] były 5-krotnie 

wyższe niż w reakcji prowadzonej w acetonie pomimo spodziewanej ograniczonej 

rozpuszczalności reagentów w polarnej fazie cieczy jonowej. Wydajność pentanu 

w [bmim][SbF6] wynosiła aż 83% a w acetonie 38%. Wykazano także, że ciecz jonową 

wraz z katalizatorem można ponownie wykorzystać – odnotowano straty Rh poniżej 

0,02%. Oprócz procesów uwodornienia [14-16] układy tego typu wykorzystano m.in. 

w procesach hydroformylowania [17], sprzęgania Hecka [18] i alkoksykarbonylowania 

[19]. Do wad dwufazowej katalizy w układzie ciecz-ciecz jonowa zalicza się wysokie 

koszty oraz ograniczenia związane z wymianą masy, co wynika ze stosunkowo 

wysokich lepkości cieczy jonowych. Konieczny jest także odpowiedni dobór układu 

ciecz jonowa – katalizator, na co wpływ mają rozpuszczalności reagentów, solwatacja 

katalizatora, stabilność katalizatora, wykluczenie jego dezaktywacji i wymywania [4]. 

Szczególnym przykładem katalizy w układzie dwufazowym ciecz-ciecz jonowa jest 

wykorzystanie jako katalizatorów nanocząstek metali rozproszonych w cieczy jonowej. 

Ciecz jonowa pełni w tym układzie rolę stabilizatora nanocząstek metali, co 

przeciwdziała ich aglomeracji [20, 21].  

W literaturze wiele uwagi poświęca także się wykorzystaniu układów katali-

tycznych złożonych z cieczy jonowej immobilizowanej na stałym porowatym nośniku 

(z ang. Supported Ionic Liquid Phase, SILP), w której najczęściej rozpuszczony jest 

metaliczny katalizator [4, 22, 23] (rys. 2). Ciecz jonowa może być zaadsorbowana na 

powierzchni nośnika bądź związana z nim kowalencyjnie [23]. Koncepcja SILP łączy 

w sobie zalety katalizatorów homogenicznych (wysoka aktywność i selektywność 

w łagodnych warunkach) i heterogenicznych (proste wydzielanie produktu i zawrót 

katalizatora) [4]. Metodę tę wykorzystywano w takich procesach, jak hydroformylo-

wanie, uwodornienie, sprzęganie i utlenianie [22, 24, 25].  

 

Rysunek 2. Układ SILP 
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Ciecze jonowe wykorzystywane są również w technice SCILL (z ang. Solid 

Catalysts with Ionic Liquid Layer), która polega na pokryciu heterogenicznego 

katalizatora warstwą cieczy jonowej. Dodatek cieczy jonowej może zwiększyć 

aktywność oraz selektywność heterogenicznego katalizatora na dwa sposoby:  

 może wpływać na chemiczne właściwości katalizatora (efekt ko-katalityczny); 

 może zmieniać stężenia związków przejściowych/półproduktów na powierzchni 

katalizatora, gdy rozpuszczalność ciekłych lub gazowych reagentów w IL różni 

się od ich rozpuszczalności w fazie organicznej (fizyczny efekt rozpuszczalnika) [26].  

Ciecz jonowa jest zaadsorbowana na powierzchni katalizatora wypełniając 

przynajmniej częściowo jego pory. Faza organiczna oraz ciecz jonowa muszą tworzyć 

układ dwufazowy co oznacza, że ciecz jonowa nie powinna rozpuszczać się w fazie 

organicznej (rys. 3) – w przeciwnym podczas reakcji może być wymywana, co unie-

możliwia pożądane wydzielenie układu katalitycznego SCILL i jego ponowne wyko-

rzystanie. Celem SCILL jest więc modyfikacja aktywności oraz selektywności katali-

zatora heterogenicznego przy zachowaniu możliwości jego wydzielania i zawrotu [26].  

 

Rysunek 3. Układ SCILL 

Technikę SCILL wykorzystano już w procesach uwodornienia, m.in. cyklooktadienu 

[26], cytralu [27, 28], toluenu [29], propynu [30] a także w procesach utleniającego 

sprzęgania tioli [31] oraz utleniania alkoholi [32-34] i węglowodorów [35]. W niniej-

szej pracy omówiono wybrane przykłady zastosowania układów SCILL w różnych 

procesach chemicznych prowadzących do cennych półproduktów wykorzystywanych 

dalej m.in. w przemyśle tworzyw sztucznych, farmaceutyków, kosmetyków środków 

zapachowych i wielu innych.  

2. Procesy uwodornienia 

Koncepcję SCILL po raz pierwszy opisano i opatentowano w 2007 r. [36]. W tym 

samym roku opublikowano pracę dotyczącą zastosowania tej techniki w procesie 

uwodornienia cyklooktadienu do cyklooktenu, a następnie do cyklooktanu [26] (rys. 4). 

Jako heterogeniczny katalizator wykorzystano Ni, a jako ciecz jonową oktylosiarczan 1-

butylo-3-metyloimidazoliowy ([bmim][OcOSO3]).  
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Rysunek 4. Schemat reakcji uwodornienia cyklooktadienu [26] 

Badania wykazały, że szybkość reakcji uwodornienia cyklooktadienu maleje wraz 

ze wzrostem wypełnienia porów przez IL. Wynika to ze zmniejszenia powierzchni 

właściwej katalizatora. Niemniej jednak pokrycie katalizatora warstwą [bmim][OcOSO3] 

wpływa korzystnie na selektywność reakcji uwodornienia cyklooktadienu do cyklo-

oktenu. Wydajność cyklooktenu wobec niemodyfikowanego katalizatora wynosiła 40%, 

wobec SCILL aż 72%. Wydajności cykloktanu wynosiły odpowiednio ok. 40 i 15% [26]. 

W pracy [27] zbadano wpływ dicyjanoamidu 1-butylo-3-metyloimidazoliowego 

([bmim][N(CN)2]) na uwodornienie cytralu (rys. 5) wobec Pd/C. W tabeli 1 zesta-

wiono wyniki konwersji (α) i selektywności (S) do cytronelalu (CAL) i dihydro-

cytronelalu (DHC).  

 

Rysunek 5. Schemat reakcji uwodornienia cytralu [27] 

Tabela 1. Wpływ [bmim][N(CN)2] na aktywność Pd/C [27] 

Lp. Katalizator α (%) SCAL (%) SDHC (%) 

1 Pd/C 100 41 49 

2
a
 Pd/C/[bmim][N(CN)2] 100 > 99 < 1 

Warunki reakcji [27]: cytral 1,1 mol/l w heksanie, Pd/C 200 mg, H2 1 MPa, 50°C, 6 h  
a Pd/C/[bmim][N(CN)2] – Pd/C pokryty [bmim][N(CN)2], obciążenie katalizatora IL 50%  

Badania wykazały pozytywny wpływ warstwy [bmim][N(CN)2] na selektywność 

do cytronelalu, która w porównaniu do niemodyfikowanego Pd/C wzrasta od 41 do 

ponad 99% [27].  

 W celu wyjaśnienia wpływu obecności IL na selektywność katalizatora przeprowa-

dzono reakcję uwodornienia cytronelalu wobec Pd/C pokrytego [bmim][N(CN)2]. 

Wykazano, że dodatek cieczy jonowej działa jak inhibitor tej reakcji (konwersja 

ok. 1%). Wobec Pd/C konwersja wynosiła aż 89% [27].  

W 2009 r. opublikowano pracę dotyczącą wpływu innych cieczy jonowych 

z anionem [N(CN)2] (rys. 6) na aktywność Pd/SiO2 [28] w reakcji uwodornienia 

cytralu (rys. 5). Wyniki zestawiono w tabeli 2.  
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Rysunek 6. Kationy [bmpl]+ i [b3mpyr]+  

Tabela 2. Wpływ cieczy jonowych z anionem [N(CN)2] na aktywność Pd/SiO2 [28] 

Lp. IL 
Katalizator 

(mg) 
IL (%) 

α 

(%) 

SCAL 

(%) 

SDHC 

(%) 

1
a
 − 0,20 − 79 45 19 

2
b 

[bmim][N(CN)2] 0,28 10 100 81 11 

3
b 

[b3mpyr][N(CN)2] 0,27 7 100 82 10 

4
b 

[b3mpyr][N(CN)2] 0,35 29 99 98 1 

5
b
 [bmpl][N(CN)2] 0,28 10 100 90 3 

6
b
 [bmpl][N(CN)2] 0,33 24 100 99 − 

Warunki reakcji [28]: cytral 1,1 mol/l w heksanie, 50°C, H2 2 MPa, 6 h 
a końcowa konwersja uzyskana po 4 h, selektywności oznaczone po 4 h 
b selektywności wyznaczono dla konwersji 80% 

Badania wykazały, że niezależnie od rodzaju zastosowanej cieczy selektywność do 

cytronelalu wobec układów SCILL była wyższa niż wobec niemodyfikowanego 

katalizatora Pd/SiO2. Selektywność dodatkowo zwiększała się wraz ze wzrostem 

zawartości IL na powierzchni katalizatora. Przykładowo wobec [bmpl][N(CN)2] 

wzrost zawartości IL z 10 do 24% powoduje wzrost selektywności z 90 do 99% [28].  

Badania wpływu rozpuszczalności cytralu i cytronelalu w cieczach jonowych 

z anionem [N(CN)2] wykazały, że produkt słabiej niż substrat rozpuszcza się w fazie 

cieczy jonowej. Dzięki temu jest łatwiej desorbowany z fazy IL do fazy organicznej [28].  

3. Procesy utleniania 

3.1. Utleniające sprzęganie 

Układy SCILL zastosowano w procesach utleniającego sprzęgania butanotiolu (rys. 

7) [31]. W badaniach wykorzystano ciecze jonowe zbudowane z kationów [bmim],  

1-etylo-3-metyloimidazoliowego ([emim]) i 1-butylo-1-metylopirolidyniowego ([bmpl]) 

(rys. 6) oraz anionu [(CF3SO2)2N] ([NTf2]). Jako heterogeniczne katalizatory wyko-

rzystano Pt/SiO2, Ru/SiO2, Ru/C, Pt/OMS-2 o 5% zawartości metalu. OMS-2 jak 

podają Autorzy [31] to tlenek manganu w formie kryptomelanu. Procesy prowadzono 

w cykloheksanie jako rozpuszczalniku w temperaturze wrzenia (t. w.) przez 5 h.  

 

Rysunek 7. Schemat reakcji utleniającego sprzęgania butanotiolu [31] 
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Niezależnie od zastosowanego układu katalitycznego selektywność disiarczku dibutylu 

wynosiła praktycznie 100%. Na różnice w aktywności katalizatorów wskazywały 

uzyskane konwersje substratu. W procesach utleniania powietrzem dla niemody-

fikowanych katalizatorów po 5 h reakcji konwersja butanotiolu zmieniała się 

w szeregu Pt/OMS-2 (> 99%) > Pt/SiO2 (85%) > Ru/C (54%) > Ru/SiO2 (25%). 

Pokrycie katalizatorów cieczami jonowymi spowodowało niewielki spadek konwersji 

butanotiolu. Przykładowo wobec Pt/OMS-2 konwersja wynosiła > 99% a wobec Pt/OMS-

2 pokrytego [emim][NTf2] 94%. Według Autorów może to wynikać z wolniejszej 

dyfuzji substratu lub tlenu przez warstwę IL a tym samym ze zmniejszenia stężenia 

powierzchniowego [31].  

Zastosowanie czystego tlenu jako utleniacza spowodowało wzrost konwersji 

butanotiolu wobec wszystkich SCILL w porównaniu do reakcji prowadzonych 

w obecności powietrza (tab. 3). Przykładowo w reakcji wobec Pt/OMS-2 pokrytego 

[emim][NTf2] (Pt/OMS-2/[emim][NTf2]) w atmosferze tlenu uzyskano konwersję  

> 99% [31].  

Tabela 3. Wpływ powietrza i tlenu na utleniające sprzęganie butanotiolu [31] 

Lp. Katalizator α wobec powietrza (%) α wobec O2 (%) 

1 Pt/OMS-2/[bmim][NTf2] 92 > 99 

2
 

Pt/OMS-2/[emim][NTf2] 94 > 99 

3
 

Pt/OMS-2/[bmpl][NTf2] 89 > 99 

4 Pt/SiO2/[emim][NTf2] 82 > 99 

5 Ru/C/[emim][NTf2] 45 67 

6 Ru/SiO2/[emim][NTf2] 22 56 

Warunki reakcji [31]: butanotiol 0,09 mmol, cykloheksan 10 ml, katalizator 0,18 g (IL 0,09 g), 5 h, t. w.  

Badania stabilności katalizatora SCILL wykazały, że po reakcji pozostaje on 

w niezmienionej formie. Niemniej jednak w kolejnych cyklach reakcyjnych zarówno 

wobec układów zawierających IL, jak i bez IL odnotowano spadek aktywności (tab. 4). 

Wynika to z blokowania miejsc aktywnych katalizatora przez związki siarki. Po 3 

cyklach aktywność katalizatora Pt/OMS-2/[bmim][NTf2] była jednak prawie dwukrotnie 

wyższa niż Pt/OMS-2 [31]. 

Tabela 4. Próby zawrotu katalizatora [31] 

Lp. Katalizator 
α (%) 

Cykl 1
a
 Cykl 2 Cykl 3 

1 Pt/OMS-2 > 99 70 32 

2
 

Pt/OMS-2/[bmim][NTf2] 92 80 61 

Warunki reakcji [31]: a butanotiol 0,09 mmol, Pt/OMS-2 0,09 g, Pt/OMS-2/[bmim][NTf2] 0,18 g 

([bmim][NTf2[ 0,09 g), cykloheksan 10 ml, 5 h, t. w., powietrze  
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3.2. Utlenianie alkoholi 

Układy SCILL złożone z katalizatora Pt/OMS-2 oraz cieczy jonowych [bmim][NTf2] 

i [bmpl][NTf2] wykorzystano także w procesach utleniania alkoholu benzylowego  

(rys. 8) do benzaldehydu (PhCHO) i kwasu benzoesowego (PhCOOH) [34]. W tabeli 

5 przedstawiono wyniki wpływu obecności tych IL na aktywność Pt/OMS-2.  

 

Rysunek 8. Schemat reakcji utleniania alkoholu benzylowego [34] 

Tabela 5. Wpływ [bmim][NTf2] i [bmpl][NTf2] na aktywność Pt/OMS-2 [34] 

Lp. Katalizator α (%) SPhCHO (%) SPhCOOH (%) 

1
a
 Pt/OMS-2 100 94 6 

2
 

Pt/OMS-2/[bmim][NTf2] 47 94 6 

3 Pt/OMS-2/[bmpl][NTf2] 81 75 25 

Warunki reakcji [34]: alkohol benzylowy 1 mmol, Pt/OMS-2/IL 0,03 g (IL 0,01 g), H2O 5 ml, 100°C, O2 0,5 

MPa, 4 h 
a Pt/OMS-2 0,02 g 

Analiza wpływu katalizatora wykazała, że pokrycie Pt/OMS-2 warstwą IL powo-

duje spadek konwersji alkoholu. Dodatkowo wobec Pt/OMS-2/[bmpl][NTf2] odnotowano 

wzrost selektywności do kwasu benzoesowego [34].  

Badania wpływu czasu na utlenianie alkoholu benzylowego wobec Pt/OMS-

2/[bmpl][NTf2] i Pt/OMS-2/[bmpl][NTf2] wskazują na liniowy wzrost konwersji. Wydłu-

żenie czasu reakcji do 12 h pozwoliło na uzyskanie wobec Pt/OMS-2/[bmpl][NTf2] 

konwersji > 95%. Czas reakcji miał również istotny wpływ na skład produktu, 

ponieważ wraz ze wzrostem konwersji selektywność do benzaldehydu zmniejszała się 

a rosła do kwasu benzoesowego (ok. 70% wobec Pt/OMS-2/[bmpl][NTf2] po 12 h) [34].  

Przeprowadzono również badania wpływu ciśnienia tlenu w zakresie 0,5 do 2,5 

MPa na utlenianie alkoholu benzylowego wobec układów SCILL. W tabeli 

6 zestawiono wyniki uzyskane wobec 0,5 i 2,5 MPa [34]. 

Tabela 6. Wpływ ciśnienia tlenu na utlenianie alkoholu benzylowego [34] 

Lp. Katalizator O2 (MPa) α (%) 
SPhCHO 

(%) 

SPhCOOH 

(%) 

1
 

Pt/OMS-2/[bmim][NTf2] 0,5 47 94 6 

2 Pt/OMS-2/[bmpl][NTf2] 0,5 81 75 25 

3 Pt/OMS-2/[bmim][NTf2] 2,5 81 80 20 

4 Pt/OMS-2/[bmpl][NTf2] 2,5 96 68 32 

Warunki reakcji [34]: alkohol benzylowy 1 mmol, Pt/OMS-2/IL 0,03 g (IL 0,01 g), H2O 5 ml, 100°C, 4 h 
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Zwiększenie ciśnienia tlenu pozwoliło na zwiększenie konwersji surowca, w przypadku 

Pt/OMS-2/[bmim][NTf2] aż do 81%. Wzrost ciśnienia spowodował jednocześnie 

spadek selektywności do aldehydu kosztem uzyskania wyższych selektywności do 

kwasu benzoesowego [34].  

W 2011 roku w pracy [32] opisano wyniki badań reakcji utleniania alkoholu 

benzylowego (rys. 8) tlenem wobec rodnika 2,2,6,6-tetrametylopiperydyno-1-oksylo-

wego (TEMPO) immobilizowanego za pomocą wiązania kowalencyjnego na 

krzemionce SBA-15 (rys. 9) pokrytego cieczą jonową [bmim][Br] oraz azotynu tert-

butylu w obecności kwasu octowego. W celu uzyskania SBA-15-TEMPO@[bmim][Br], 

SBA-15-TEMPO i [bmim][Br] użyto w proporcji masowej 2 : 1. Wyniki utleniania 

zestawiono w tabeli 7. 

 

Rysunek 9. Katalizator SBA-15-TEMPO [32] 

Tabela 7. Wpływ [bmim][Br] na aktywność SBA-15-TEMPO [32] 

Lp. Katalizator W PhCHO (%) 

1 SBA-15-TEMPO < 5 

2
a
 SBA-15-TEMPO@[bmim][Br] > 99 

Warunki reakcji [32]: SBA-15-TEMPO lub SBA-15-TEMPO@IL 1% mol, azotyn tert-butylu 4% mol, kwas 
octowy 0,3 ml, O2 0,1 MPa, 40°C, 3 h 
a 3,3 h 

Pokrycie katalizatora cieczą jonową [bmim][Br] spowodowało duży wzrost 

wydajności (W) benzaldehydu w porównaniu do niemodyfikowanego SBA-15-

TEMPO. Po reakcji SBA-15-TEMPO@[bmim][Br] oddzielono za pomocą mikro-

filtracji, a następnie przemyto heptanem i osuszono. Zdaniem Autorów możliwe jest 11-

krotne wykorzystanie tego katalizatora bez spadku aktywności. Nie odnotowano 

obecności kwasu benzoesowego w mieszaninie poreakcyjnej [32].  

Liu i in. [33] w procesie utleniania alkoholu 4-metoksybenzylowego tlenem do  

4-metoksybenzaldehydu (CH3O-PhCHO) (rys. 10) wykorzystali TEMPO immobili-

zowany na polistyrenie (PS-TEMPO) pokryty cieczą jonową [bmim][PF6] zawierającą 

rozpuszczony CuCl2 (PS-TEMPO@CuCl2@[bmim][PF6]). W tabeli 8 zestawiono 

wyniki wpływu [bmim][PF6] na aktywność PS-TEMPO/CuCl2.  

 

Rysunek 10. Schemat reakcji utleniania alkoholu 4-metoksybenzylowego  
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Tabela 8. Wpływ [bmim][PF6] na aktywność PS-TEMPO/CuCl2 [33] 

Lp. Katalizator Czas [h] 
α 

(%) 
SCH3O-PhCHO (%) 

1 PS-TEMPO/CuCl2 3 58 99 

2
a 

PS-TEMPO@CuCl2@[bmim][PF6] 3 85 > 99 

3
a 

PS-TEMPO@CuCl2@[bmim][PF6] 5 98 > 99 

Warunki reakcji [33]: alkohol 4-metoksybenzylowy 1 mmol, PS-TEMPO 54 mg, CuCl2·2H2O 14 mg, n-

oktan 5 ml, 65°C, 3 h, O2 0,1 MPa 
a PS-TEMPO@CuCl2@[bmim][PF6] 100 mg 

Badania wykazały korzystny wpływ warstwy [bmim][PF6] na aktywność PS-

TEMPO/CuCl2. W 5 h reakcji uzyskano wysoką 98% konwersję alkoholu oraz 

praktycznie 100% selektywność do aldehydu [33].  

Po 5 h reakcji PS-TEMPO@CuCl2@[bmim][PF6] oddzielono na drodze filtracji, 

przemywano oktanem i osuszono. Badania wykazały, że można go wykorzystać  

4-krotnie z niewielkim spadkiem aktywności – w czwartym cyklu odnotowano spadek 

wydajności aldehydu z 93 do 79%, który wynika z częściowego wymywania cieczy 

jonowej z powierzchni PS-TEMPO. Uzupełnienie ubytku IL spowodowało wzrost 

wydajności do 89% [33].  

Zbadano również wpływ różnych rozpuszczalników na utlenianie alkoholu wobec 

PS-TEMPO@CuCl2@[bmim][PF6] [33]. Wyniki tych badań przedstawiono w tabeli 9.  

Tabela 9. Wpływ rozpuszczalnika na aktywność PS-TEMPO@CuCl2@[bmim][PF6] [33] 

Lp. Rozpuszczalnik α (%) SPhCHO (%) 

1 oktan 85 > 99 

2 toluen 55 > 99 

3 dimetyloformamid 4 - 

4 [bmim][PF6] 26 62 

Warunki reakcji [33]: alkohol 4-metoksybenzylowy 1 mmol, rozpuszczalnik 5 ml,  

PS-TEMPO@CuCl2@[bmim][PF6] 100 mg, 65°C, 3 h, O2 0,1 MPa 

Badania wykazały, że wyższe konwersje i selektywności do aldehydu 4-metoksy-

benzylowego uzyskuje się w rozpuszczalnikach niepolarnych. W układach typu SCILL 

ważne jest, aby faza organiczna i ciecz jonowa tworzyły układ dwufazowy, w przeciw-

nym razie IL jest wymywana z powierzchni katalizatora [33].  

3.3. Utlenianie węglowodorów 

W procesie utleniania etylobenzenu (rys. 11) wykorzystano N-hydroksyftalimid 

(NHPI) immobilizowany na krzemionce (SiOCONHPI) (rys. 12) pokryty cieczą 

jonową [bmim][OcOSO3] zawierającą rozpuszczony CoCl2 [35]. Stosunek masowy 

cieczy jonowej do heterogenicznego katalizatora wynosił 1 : 2. W produktach stwier-

dzono obecność wodoronadtlenuk etylobenzenu (EBOOH), acetofenonu (AP) oraz  

1-fenyloetanolu (PEOH). Reakcje prowadzono przez 6 h w 80°C pod ciśnieniem 

atmosferycznym.  
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Rysunek 11. Schemat reakcji utleniania etylobenzenu [35] 

 

Rysunek 12. Katalizator SiOCONHPI [35] 

W pierwszej kolejności określono wpływ cieczy jonowej [bmim][OcOSO3] na 

aktywność układów SiOCONHPI oraz SiOCONHPI/CoCl2 (tab. 10). Uprzednio 

wykazano [37], że dodatek tej cieczy wpływa korzystnie na aktywność niemodyfi-

kowanego NHPI w procesie utleniania etylobenzenu. Ciecz tą wykorzystano również 

w układach SCILL w procesie uwodornienia cyklooktadienu [26].  

Tabela 10. Wpływ [bmim][OcOSO3] na aktywność SiOCONHPI [35] 

Lp. Katalizator 
α 

(%) 

SEBOOH 

(%) 

SAP 

(%) 

SPEOH 

(%) 

1
a
 − 4,7 67,1 12,3 20,6 

2 SiOCONHPI 8,6 51,0 19,4 29,6 

3
b
 SiOCONHPI@[bmim][OcOSO3] 6,1 70,0 19,1 10,9 

4 SiOCONHPI/CoCl2 8,2 20,0 52,9 26,2 

5
c
 SiOCONHPI@CoCl2@[bmim][OcOSO3] 12,1 23,0 50,6 26,3 

Warunki reakcji [35]: etylobenzen 2 ml, AIBN 1,0% mol, SiOCONHPI 0,033 g, CoCl2 0,0021 g, 80°C, 6 h, 

O2 0,1 MPa 
a AIBN 1,0% mol 
b SiOCONHPI 0,033 g, [bmim][OcOSO3] 0,017 g rozpuszczono w acetonie (3 ml) i mieszano przez 3 h, po 
czym aceton odparowano 
c SiOCONHPI 0,033 g, [bmim][OcOSO3] 0,017 g i CoCl2 0,0021 g rozpuszczono w acetonie (3 ml) 

i mieszano przez 3 h, po czym aceton odparowano 

Badania wykazały, że katalizator SiOCONHPI jest aktywny i w odniesieniu do 

reakcji prowadzonej wobec azobis(izobutyronitrylu) (AIBN) jako inicjatora powoduje 

wzrost powoduje dwukrotny wzrost konwersji. Odnotowano także niewielki spadek 

selektywności do EBOOH, co wynika z negatywnego wpływu krzemionki na stabil-

ność wodoronadtlenku [35].  

Dalsze badania wykazały, że pokrycie SiOCONHPI cieczą jonową [bmim][OcOSO3] 

powoduje spadek konwersji etylobenzenu do 6,1% oraz wzrost selektywności do 

EBOOH. Wskazuje to, że warstwa IL limituje kontakt węglowodoru z centrami aktyw-

nymi katalizatora (grupa N-OH w NHPI), jak również kontakt EBOOH z nośnikiem 

krzemionkowym. Niemniej jednak w procesie utleniania wobec SiOCONHPI/CoCl2 

warstwa IL wpływa korzystnie na stopień przereagowania etylobenzenu (wzrost z 8,1 

do 12,1%). Obserwowany efekt może wynikać z oddziaływania pomiędzy grupą  



 

Katalizatory modyfikowane cieczami jonowymi i ich zastosowanie w reakcjach organicznych 

 

17 

N-OH oraz IL, z lepszego kontaktu CoCl2 oraz reagentów z N-OH, jak również z niepożą-

danego wymywania cieczy jonowej z powierzchni heterogenicznego katalizatora [35].  

Przeprowadzono próby zawrotu układów SiOCONHPI/CoCl2 oraz SiOCONHPI@ 

CoCl2@[bmim][OcOSO3] (tab. 11). Po reakcji (cykl 1) mieszaninę poreakcyjną 

zdekantowano a katalizator przemyto heksanem, osuszono i ponownie wykorzystano 

w reakcji [35].  

Tabela 11. Próby zawrotu SiOCONHPI/CoCl2 oraz SiOCONHPI@CoCl2@[bmim][OcOSO3] [35] 

Lp. Cykl Katalizator α (%) 
SEBOOH 

(%) 

SAP 

(%) 

SPEOH 

(%) 

1
a
 1 

SiOCONHPI/CoCl2 

8,2 20,0 52,9 26,2 

2 2 8,9 28,5 48,1 23,3 

3 3 8,4 30,7 46,3 23,0 

4 4 8,1 43,4 34,2 22,3 

5
b
 1 

SiOCONHPI@CoCl2 

@[bmim][OcOSO3] 

12,1 23,0 50,6 26,3 

6 2 12,4 24,3 43,8 31,8 

7 3 11,3 30,5 36,2 33,3 

8 4 8,0 44,1 37,1 18,6 

Warunki reakcji [35]: etylobenzen 2 ml, AIBN 1,0% mol, 80°C, 6 h, O2 0,1 MPa 
a SiOCONHPI 0,033 g, CoCl2 0,0021 g 
b SiOCONHPI 0,033 g, [bmim][OcOSO3] 0,017 g i CoCl2 0,0021 g rozpuszczono w acetonie (3 ml) 
i mieszano przez 3 h, po czym aceton odparowano 

Wykazano, że możliwe jest 3-krotne wykorzystanie SiOCONHPI@CoCl2@ 

[bmim][OcOSO3] w reakcji utleniania bez wyraźnego spadku aktywności. Dopiero 

w czwartym cyklu odnotowano ewidentny spadek konwersji oraz wzrost selektyw-

ności do wodoronadtlenku etylobenzenu, co wskazuje na wymywanie CoCl2 z po-

wierzchni katalizatora. Analiza termograwimetryczna wykonana dla SiOCONHPI@ 

CoCl2@[bmim][OcOSO3] po 4 cyklu reakcyjnym wykazała, że ciecz jonowa 

[bmim][OcOSO3] ulega częściowemu wymywaniu z powierzchni krzemionki [35].  

4. Podsumowanie 

Immobilizacja katalizatorów na stałych nośnikach, np. krzemionkach, polimerach 

i zeolitach często powoduje obniżenie ich aktywności katalitycznej. Rozwiązaniem 

tego problemu może być pokrywanie katalizatora heterogenicznego cienką warstwą 

cieczy jonowej (SCILL). Dodatek cieczy jonowej może zwiększyć aktywność oraz 

selektywność stałego katalizatora wpływając na jego chemiczne właściwości (efekt ko-

katalityczny), jak również poprzez zmiany stężenia związków przejściowych/półpro-

duktów na powierzchni katalizatora (fizyczny efekt rozpuszczalnika) przy zachowaniu 

możliwości prostej separacji i zawrotu. W przeciwieństwie do procesów wykorzys-

tujących ciecze jonowe jako rozpuszczalniki technika SCILL pozwala na zastosowanie 

ich w minimalnej ilości nie generując dodatkowych wysokich kosztów. Ograniczenia 

tej techniki to konieczność prowadzenia reakcji w temperaturze niepowodującej 

rozpadu cieczy jonowej oraz konieczność doboru cieczy jonowej i fazy organicznej 

w taki sposób, aby tworzyły one układ dwufazowy. Zaprojektowanie efektywnego 

układu SCILL wymaga więc bardzo dobrej znajomości układu.  
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Katalizatory modyfikowane cieczami jonowymi i ich zastosowanie w reakcjach 

organicznych 

Streszczenie 

Katalizatory heterogeniczne ze względu na wysoką stabilność oraz możliwość prostego wydzielenia 

i zawrotu są szeroko stosowane w przemyśle chemicznym. Niemniej jednak ich aktywność i selektywność 

w porównaniu do katalizatorów homogenicznych jest często niższa. Możliwość modyfikowania 
aktywności i selektywności katalizatorów heterogenicznych stwarza technika pokrywania ich cienką 

warstwą cieczy jonowej, z ang. Solid Catalyst with Ionic Liquid Layer (SCILL). Dodatek cieczy jonowej 

może modyfikować katalizator wpływając na jego właściwości chemiczne (efekt ko-katalityczny) oraz na 

stężenia półproduktów/związków przejściowych na powierzchni katalizatora (fizyczny efekt rozpusz-
czalnika). Jednocześnie układ SCILL może być w prosty sposób wydzielany i ponownie wykorzystywany. 

W pracy przedstawiono przykłady zastosowania tej techniki w procesach uwodornienia, utleniającego 

sprzęgania oraz utleniania alkoholi i węglowodorów.  

Słowa kluczowe: ciecz jonowa, katalizator heterogeniczny, uwodornienie, utleniające sprzęganie, 

utlenianie 

Catalysts modified with ionic liquids and their application in organic reactions 

Abstract 

Heterogeneous catalysts due to their high stability and the possibility of simple separation and recycling are 

widely used in the chemical industry. However, their activity and selectivity are often lower compared to 

homogeneous catalysts. The ability to modify the activity and selectivity of heterogeneous catalysts is 
created by the technique of coating them with a thin layer of ionic liquid, called Solid Catalyst with Ionic 

Liquid Layer (SCILL). The addition of an ionic liquid may modify the catalyst influencing its chemical 

properties (co-catalytic effect) and the concentrations of intermediates on the catalyst surface (physical 

solvent effect). At the same time, the SCILL system can be easily separated and reused. The paper presents 
examples of the application of this technique in the processes of hydrogenation, oxidative coupling and 

oxidation of alcohols and hydrocarbons. 

Keywords: ionic liquid, heterogeneous catalyst, hydrogenation, oxidative coupling, oxidation 
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Właściwości zwilżające wybranych surfaktantów 

niejonowych z ugrupowaniem oksyetylenowym 

1. Wstęp 

Związki powierzchniowo czynne (ang. surface active agent) to substancje 

o budowie amfifilowej. Oznacza to, że zawierają zarówno część hydrofilową oraz 

hydrofobową. Element hydrofilowy (tzw. główka), który wykazuje powinowactwo do 

środowiska wodnego zaś hydrofobowy (tzw. ogonek) rozpuszcza się w tłuszczach, 

olejach tzn. środowiskach niepolarnych. Klasyczny, a więc monomeryczny związek 

powierzchniowo czynny tworzy jedno ugrupowanie hydrofilowe i hydrofobowe. Poza 

tym istnieje duża liczba możliwych konfiguracji ‒ połączeń ugrupowań  

w strukturze związku np. dwie grupy hydrofilowe i hydrofobowe. Substancje powierzch-

niowo czynne są szeroką grupą związków, a ich systematyka oparta jest o skład 

chemicznych. Tak więc surfaktanty można podzielić na jonowe oraz niejonowe [1].  

Geneza związków powierzchniowo czynnych sięga około 2800 roku p.n.e. kiedy to 

odkryto mydło. Surfaktant ten w żaden sposób nie przypominał mydła obecnie 

stosowanego. Dawniej składało się ono z tłuszczu z dodatkiem popiołu. W Europie 

pierwsze mydło zostało zsyntezowane w IX w. w Marsylii co przyczyniło się do 

znacznej poprawy funkcjonowania gospodarstw domowych [1-3]. Obecnie związki 

powierzchniowo czynne wykorzystywane są w różnych gałęziach przemysłu. ZPC 

stanowią podstawowy składnik środków ochrony roślin (herbicydów), stosowane są 

w procesie wydobycia ropy naftowej, pozyskiwania gazu ziemnego. Poza tym 

surfatanty wchodzą w skład farb, emulsji pełniąc funkcję zwilżające czy emulgujące. 

Przyczyniają się przez to do łatwej aplikacji preparatu na różnych powierzchniach. 

Natomiast użycie lakierów z domieszką związków powierzchniowo czynnych pozwala 

na zwiększenie wytrzymałości na zadrapania oraz zapobiega powstawaniu plan na 

danych produktach [4].  

Możliwość modyfikacji struktur związków powierzchniowo czynnych sprawia, że 

stanowią podstawowy składnik preparatów myjąco-piorących. Płyny do pukania tkanin, 

które zawierają w składzie substancje powierzchniowo czynne nadają materiałowi 

miękkości co przyczynia się do zwiększenia komfortu użytkowania. Szampony do 

włosów, pasty do zębów, środki służące do czyszczenia różnych powierzchni tudzież 

naczyń, proszki do prania, mydła to tylko kilka przykładów podstawowych zastosowań 

surfaktantów, które podnoszą jakość funkcjonowania każdego gospodarstwa domowego.  

Obecnie dąży się do otrzymywania tzw. związków o właściwościach kompleksowych, 

czyli takich, które zarazem byłyby bezpieczne dla środowiska, jak również tanich, 
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zsyntezowanych z łatwo dostępnych surowców [5-7]. Takimi surfaktantami są polioksy-

etylenowane związki (oksyetylaty). Synteza polioksyalkilatów przebiega dwuetapowo 

(rys. 1). Pierwszy to propoksylacja, czyli katalityczne wydłużanie łańcucha 2-etylo-

heksanolu w wyniku przyłączenia tlenku propylenu (metylooksiranu).  

Drugi zwany polietoksylacją polega na syntezie produktu z pierwszego etapu 

z tlenkiem etylenu.  

 
Rysunek 1. Schemat syntezy polioksyetylenowanych pochodnych 2-etyloheksanolu [7] 

W procesie otrzymywania oksyetylatów bardzo ważną rolę odgrywa katalizator. 

Jest to związek, który wpływa na szybkość przebiegu syntezy surfaktantów. W szczegól-

ności jako kat. stosuje się NaOH oraz KOH, a także DMC w postaci heterogenicznych 

związków dimetalocyjankowych zawierających kobalt. DMC może występować 

w formie stałych cząstek, ale także w postaci zawiesiny. Ponadto w procesach katalizo-

wanych przez DMC generowanych jest mniej produktów ubocznych w porównaniu do 

zastosowania katalizatorów alkalicznych. Wadą związków dimetalocyjankowych jest 

ich wysoki koszt jednostkowy. Pomimo ceny, kat. DMC wykorzystywane są w różnych 

procesach technologicznych między innymi przy produkcji poliuretanów. Ponadto 

związki heterogeniczne są wyjątkowo czułe na zanieczyszczenia, dlatego w trakcie 

syntezy oksyetylatów wymaga się stosowania produktów o wysokiej czystości [9, 10]. 

Katalizatory DMC charakteryzują się wysoką aktywnością, a syntezy prowadzone 

w ich obecności przebiegają z wysoką wydajnością i jakością otrzymanych produktów. 

Wadą katalizatorów NaOH lub KOH jest zdolność zatruwania środowiska prowa-

dzonej syntezy, co z kolei utrudnia wykorzystanie innych substancji wspomagających 

dalsze etapy procesu technologicznego. Dodatkowo synteza surfaktantów z zastoso-

waniem katalizatorów alkalicznych wymaga neutralizacji tudzież oczyszczania NaOH, 

KOH po procesie. Z punktu widzenia ekonomicznego jest to niekorzystne, ponieważ 

wydłuża się przez to czas otrzymywania polioksyetylatów. W procesie syntezy 

polioksyetylenowanych pochodnych 2-etyloheksanolu równie ważne, co surowce oraz 

wspomniane katalizatory są takie czynniki, jak: ciśnienie i temperatura procesu [7, 8, 11]. 

Polioksyetylenowane pochodne 2-etyloheksanolu zaliczane są do grupy surfak-

tantów niejonowych. Są to związki o aktywności powierzchniowej zbliżonej do oksyety-

lenowanych alkoholi tłuszczowych. Do właściwości oksyetylatów można zaliczyć 

niewielką zdolność pienienia. Dzięki czemu związki te mogą być wykorzystywane 

w oczyszczalniach ścieków, przemyśle motoryzacyjnym – wszędzie tam, gdzie 

zapobiega się powstawaniu piany [12-14]. Ponadto polioksyalkilaty można w łatwy 

sposób łączyć z innymi związkami powierzchniowo czynnymi, przez co zwiększa się 

ich spektrum zastosowania [7, 15].  
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2. Metodyka prowadzonych badań 

2.1. Materiały 

Odczynniki: 

W badaniach wykorzystano polioksyetylenowane pochodne 2-etyloheksanolu 

otrzymane w firmie MEXEO (Kędzierzyn-Koźle).  

 

Rysunek 2. Ogólny wzór strukturalny niejonowych surfaktantów z ugrupowaniem oksyetylenowym – 

polioksyetylennowane pochodne 2-etyloheksanolu [7] 

 woda dejonizowana o przewodności 0,10 μS/cm;  

 EtHEto12 z katalizatorem DMC, gdzie n = 0, m = 12; 

 EtHP3Eto12 katalizatorem DMC; gdzie n = 3; m = 12; 

 EtHEto9 z katalizatorem DMC; gdzie n = 0; m = 9; 

 EtHP3Eto9 z katalizatorem DMC; gdzie n = 3; m = 9.  

 

Roztwory wyjściowe: 

Przygotowano następujące roztwory: 

 EtHEto12 otrzymanego z katalizatorem DMC – do kolby miarowej o pojemności 

50 ml odważono 0,33 g surfaktantu i uzupełniono wodą; 

 EtHP3Eto12 otrzymanego z katalizatorem DMC – do kolby miarowej o pojem-

ności 50 ml odważono 0,41 g surfaktantu i uzupełniono wodą;  

 EtHEto9 otrzymanego z katalizatorem DMC – do kolby miarowej o pojem-

ności 50 ml odważono 0,26 g surfaktantu i uzupełniono wodą; 

 EtHP3Eto9 otrzymanego z katalizatorem DMC – do kolby miarowej o pojem-

ności 50 ml odważono 0,35 g surfaktantu i uzupełniono wodą. 

2.2. Metodyka badań  

2.2.1. Badanie napięcia powierzchniowego 

Napięcie powierzchniowe zmierzono za pomocą analizatora kształtu kropli DSA100 

firmy Krüss, stosując metodę wiszącej kropli. Metoda ta polega na wykorzystaniu 

równania Young-Laplace’a i dopasowaniu go do obrazu kropli, adekwatnie do jej 

kształtu i krawędzi. Ciecz jest wypychana za pomocą tłoka ze strzykawki, która jest 

zakończona igłą. W ten sposób tworzy się „wisząca kropla”, a jej geometria jest 

analizowana za pomocą kamery CCD (ang. charge-coupled device) oraz specjalnego 

oprogramowania komputerowego. Gdy kropla nabiera kształt kulisty i ma odpowiednią 

geometrię, system rozpoczyna pomiar. Błąd pomiaru wynosi 0,01 mN/m. Taką tech-

niką zostały zmierzone serie stężeń wodnych roztworów związków, a analizy dokonano 

w temperaturze pokojowej. W oparciu o wyniki wykreślano izotermę napięć powierzch-

niowych w funkcji logarytmu ze stężenia związku. Wartości CMC oraz napięć 
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powierzchniowych przy CMC wyznaczono metodą regresji liniowej, ustalając miejsce 

przecięcia się dwóch linii trendu, dla punktów poniżej i powyżej punktu przegięcia. 

Ponadto do określenia aktywności międzyfazowej związków wykorzystano 

parametr γCMC definiowany jako równowagowe napięcie powierzchniowe wyznaczane 

na podstawie otrzymanych izoterm napięć powierzchniowych. Równowagowe 

napięcie powierzchniowe określa się w momencie tworzenia się w roztworze miceli.  

2.2.2. Badanie kąta zwilżania  

Kąty zwilżania zostały zmierzone za pomocą analizatora kształtu kropli DSA100 

firmy Krüss, stosując metodę siedzącej kropli (ang. sessile drop metod). Metoda ta 

polega na wykorzystaniu równania Young-Laplace’a i dopasowaniu go do obrazu 

kropli, adekwatnie do jej kształtu i krawędzi. Ciecz jest wypychana za pomocą tłoka ze 

strzykawki, która jest zakończona igłą. Kropla cieczy dozowana jest na określoną 

powierzchnię, a jej geometria analizowana za pomocą kamery CCD oraz specjalnego 

oprogramowania komputerowego. Gdy kropla jest już osadzona, pierwsze sekundy jej 

spoczynku są najistotniejsze do wyznaczenia kąta. Kąt zwilżania wyznaczany jest na 

podstawie nachylenia stycznej w punkcie 3-fazowym (ciało stałe-ciecz, ciecz-powietrze 

i powietrze-ciało stałe). Taką techniką zostały zmierzone wodne roztwory badanych 

związków, a analizy przeprowadzono na ośmiu różnych powierzchniach. 

Pomiary kąta zwilżania przeprowadzono z wykorzystaniem następujących 

powierzchni: 

 politetrafluoroetylen (PTFE) (Tuplex Sp. z o.o.); 

 polistyren wysokoudarowy (HIPS) , (Tuplex Sp. z o.o.); 

 poliwęglan (PC), (Tuplex Sp. z o.o.); 

 polietylen (PE) (Tuplex Sp. z o.o.); 

 polipropylen (PP) (Tuplex Sp. z o.o.); 

 polichlorek winylu (PCW) twardy, (Tuplex Sp. z o.o.); 

 polimetakrylan metylu (PMMA), (Tuplex Sp. z o.o.); 

 parafina (Sigma-Aldrich). 

3. Wyniki 

Punktem wyjścia do analizy aktywności powierzchniowej badanych związków było 

wykonanie pomiarów napięć powierzchniowych wodnych roztworów polioksyetyleno-

wanych pochodnych 2-etyloheksanolu.  

3.1. Pomiar napięcia powierzchniowego 

Na rysunkach 3-6 przedstawiono izotermy napięcia powierzchniowego dla surfak-

tantów EtHEton oraz EtHP3Eton, gdzie n = 9, 12. 
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Rysunek 3. Zależność napięcia powierzchniowego od log C dla EtHEto12 

 

Rysunek 4. Zależność napięcia powierzchniowego od log C dla EtHP3Eto12 

 

Rysunek 5. Zależność napięcia powierzchniowego od log C dla EtHEto9 
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Rysunek 6. Zależność napięcia powierzchniowego od log C dla EtHP3Eto9 

Polegając na wyżej przedstawionych pomiarach napięcia powierzchniowego, dokonano 

analizy parametru γCMC, która pozwoliła określić wartości napięcia powierzchniowego 

przy CMC, również nazywane jako równowagowe napięcie powierzchniowe. 

Odniesieniem była woda, dla której wartość napięcia powierzchniowego wynosi 

γ0 = 72,8 mN/m. Poniżej w tabeli 1 zaprezentowano wartości równowagowego 

napięcia powierzchniowego dla badanych surfaktantów.  

Tabela 1. Wartości równowagowego napięcia powierzchniowego (γCMC) dla badanych niejonowych 
surfaktantów 

Związek γCMC [mN/m] 

EtHEto12 

EtHP3Eto12 

EtHEto9 

EtHP3Eto9 

30,3 

29,7 

28,7 

29,1 

Z powyższego zestawienia wyników można stwierdzić, iż dodanie surfaktantów 

niejonowych pozwala na znaczne obniżenie napięcia powierzchniowego wody. 

Również można zauważyć, że najwyższą wartość parametru γCMC osiągnął związek 

EtHEto12. Dodatkowo zaobserwowano, że wraz ze wzrostem ilości grup polioksy-

etylenowych w łańcuchu surfaktantu, równowagowe napięcie powierzchniowe rośnie.  

Na podstawie izoterm napięć powierzchniowych dla serii stężeń danego związku, 

wyznaczono krytyczne stężenie micelizacji CMC (tab. 2). 

Tabela 2. Wartości krytycznego stężenia micelizacji (CMC) dla badanych oksyetylatów 

Związek CMC [mmol/dm
3
]  

EtHEto12 

EtHP3Eto12 

EtHEto9 

EtHP3Eto9 

11,4 

15,1 

9,4 

10,9 
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Analiza uzyskanych wyników (tab. 2 ) pokazuje, że wprowadzenie dodatkowej 

grupy oksyetylenowej znacznie wpływa na wartość parametru CMC. Porównując otrzy-

mane wartości parametru krytycznego stężenia micelizacji z danymi literaturowymi 

[16] nie potwierdza się zależności, że im dłuższa grupa oksyetylenowa wprowadzana 

w trakcie syntezy surfaktantu, tym mniejsza wartość parametru CMC. Natomiast 

można zauważyć, że dla badanych związków (np. EtHEto12, EtHP3Eto12 itd.), 

wartości krytycznego stężenia micelarnego różnią się między sobą. Na tej podstawie 

stwierdza się, że dodanie grupy propylenowej wpływa na wartość CMC.  

3.2. Pomiar kąta zwilżania  

Do pomiarów kąta zwilżania przygotowano roztwory wodne o stężeniach wyższych 

od CMC, gdyż najlepszą zwilżalność (minimum kąta zwilżania) obserwuje się przy 

całkowitym wysyceniu granicy faz.  

Parafina 

Dla wody kąt zwilżania powierzchni parafiny wynosi ok. 100°. W niniejszej pracy 

parafina definiowana jest jako powierzchnia o silnie hydrofobowych właściwościach.  

W tabeli 3 przedstawiono wyniki uzyskane z badania kąta zwilżania, 0,1 M roz-

tworów wodnych polioksyetylenowanych pochodnych 2-etyloheksanolu na powierzchni 

parafiny.  

Tabela 3. Wartości kąta zwilżania wraz ze zdjęciami kropli wybranych roztworów oksyetylatów, 

powierzchnia zwilżana: parafina 

 Parafina 

Związek       Zdjęcie 

EtHEto12 72,0 

 

EtHEto9 58,2 

 

EtHP3Eto12 54,1 

 

EtHP3Eto9 53,1 
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Analiza wyników dla badanych niejonowych surfaktantów pozwala zauważyć jedno-

znaczną zależność, gdzie wzrost długości łańcucha polioksyetylenowego, wpływa na 

wzrost wartości kąta zwilżania. Nie zauważono natomiast, aby dodanie dodatkowej 

grupy propylenowej do łańcucha polioksyetylenowego miało wpływ na zwilżalność 

silnie hydrofobowej powierzchni parafiny.  

Powierzchnie polimerowe  

W celu zbadania właściwości zwilżających oksyetylatów wykorzystano związki 

EtHP9 oraz EtHP3Eto9. 

W tabeli 3 przedstawiono wyniki uzyskane poprzez badanie kąta zwilżania, 0,1 M 

roztworów wodnych surfaktantów na powierzchniach polimerowych.  

 

Rysunek 7. Korelacja wartości kątów zwilżania dla surfaktantów EtHEto9 oraz EtHP3Eto9 

Wartości kątów zwilżania dla roztworów polioksyetylenowanych pochodnych  

2-etyloheksanolu osadzonych na płytkach polimerowych, mieściły się w przedziale od 

30,1 do 75,4°. Najwyższa wartość kąta zwilżania została zanotowana na powierzchni 

politetrafluoroetylenowej, natomiast najniższa na powierzchni polistyrenu wysoko-

udarowego. W przypadku powierzchni politetrafluoroetylenowej, płytka okazała się mieć 

najbardziej hydrofobowe właściwości, co wiązało się z uzyskaniem wysokich wartości 

kąta zwilżania dla obydwóch surfaktantów. „PTFE jest zaliczany do polimerów 

niepolarnych i bardzo hydrofobowych, ponieważ nie ma wiązań polarnych w łańcuchu 

głównym, natomiast bardzo silne wiązania dipolowe węgiel-fluor” [17]. Najbardziej 

hydrofilowymi materiałami okazały się płytki z PMMA oraz HIPS.  

Roztwory polioksyalkilatów można zaliczyć do cieczy częściowo zwilżających 

badane powierzchnie. Wartość kątów zwilżania mieszczą się w granicach 0° < Θ < 90°. 
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4. Wnioski  

 Polioksyalkilenowane pochodne alkoholu 2-etyloheksylowego obniżają napięcie 

powierzchniowe wody, ulegają micelizacji, dzięki czemu są zaliczane do niejono-

wych surfaktantów.  

 Im mniejsza wartość CMC roztworu wodnego, tym silniejsze możliwości surfak-

tantów do zmniejszania napięcia powierzchniowego. 

 Zwilżalność danej powierzchni uzależniona jest od długości łańcucha polioksy-

etylenowego.  

 Surfaktanty EtHEton wykazują większe kąty zwilżania od tych samych związków 

EtHP3Eton (np. EtHEto12 ma większy kąt zwilżania niż EtHP3Eto12). 

 Polioksyalkilaty 2-etyloheksanolu, EtHEton i EtHP3Eton można zaliczyć do 

cieczy częściowo zwilżających płytkę parafiny, oraz powierzchnie polimerowe co 

wskazuje na możliwość ich zastosowania w wielu produktach chemii gospodarczej 

oraz przemysłowej. 
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Właściwości zwilżające wybranych surfaktantów niejonowych z ugrupowaniem 

oksyetylenowym 

Streszczenie  

Polioksyetylenowane pochodne 2-etyloheksanolu są to związki zaliczane do niejonowych surfaktantów. 
Pod względem budowy zawierają fragment hydrofobowy, który stanowi część alkilowa 2-etyloheksanolu 

zaś hydrofilowy stanowi ugrupowanie polietoksy etanolu. Przedmiotem niniejszej pracy jest zbadanie 

właściwości zwilżających surfaktantów niejonowych z ugrupowaniem oksyetylenowym. W artykule 

przedstawiono kilka informacji na temat podstawowych definicji pozwalających na określenie aktywności 
powierzchniowej polioksyalkilatów. W pierwszej kolejności omówiono metodę syntezy badanych 

związków, tj. EtHP3Eto12, EtHEto12, EtHP3Eto9, EtHEto9. Opierając się na uzyskanych wynikach 

napięć powierzchniowych wykreślono krzywe, które pozwoliły obliczyć wartość stężenia krytycznego 

micelizacji dla każdego z badanych wodnych roztworów surfaktantów. Do badań zwilżalności użyto 
powierzchni parafiny i siedmiu płytek polimerowych. Wyniki zostały przedstawione schematycznie wraz 

ze wskazaniem zależności pomiędzy badanymi związkami. 

Słowa kluczowe: surfaktanty, napięcie powierzchniowe, micelizacja, zwilżalność, adsorpcja 

Wetting properties of selected nonionic surfactants with oxyethylene grouping 

Abstract  

Polyoxyethylene derivatives of 2-ethylhexanol are compounds classified as nonionic surfactants. In terms 
of structure, they contain the hydrophobic fragment, which is the alkyl part of 2-ethylhexanol, while the 

hydrophilic one is a grouping of polyethoxy ethanol. The subject of this work is to investigate wetting 

properties of non-ionic surfactants with oxyethylene grouping. The article present a few information on the 

basic definitions that allow to determine the surface activity of the polyoxyalkylates. First of all, the 
method of synthesis of the studied compounds i.e. EtHP3Eto12, EtHEto12, EtHP3Eto9, EtHEto9 is 

presented. Basing on the obtained results of surface tension, curves were plotted, which allowed to 

calculate the value of critical micellization concentration for each compound. Surface paraffin and seven 

polymeric plates were used to wettability studied. The results were presented in a schematically together 
with the indication of relations between the compounds studied. 

Keywords: surfactants, surface tension, micellization, wettability, adsorption 
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Reakcje sprzęgania krzyżowego  

we współczesnej syntezie organicznej 

1. Wprowadzenie 

Reakcje sprzęgania krzyżowego umożliwiają szeroki zakres tworzenia wiązań 

węgiel-węgiel (C-C) bądź węgiel-heteroatom (C-H, C-N, C-O, C-S, C-P i C-M). 

Sprzęganie następuje pomiędzy metaloorganicznym reagentem a organicznym związ-

kiem elektrofilowym, w obecności katalizatorów opartych na metalach z grup 8-10 

układu okresowego, zwłaszcza związków niklu i palladu. Pierwsze katalityczne reakcje 

tworzenia wiązań węgiel-węgiel odkryto na początku lat 70. XX wieku, dzięki 

zastosowaniu związków Grignarda (związków magnezoorganicznych) o hybrydyzacji 

węgla sp2
. Przez ponad 30 lat reakcje te były nieustannie udoskonalane, a skalę 

stosowanych związków poszerzono o te z: Li, B, N, O, Al, Si, P, S, Cu, Mn, Zn, Sn 

i Hg. Istnieje zatem wiele typów reakcji sprzęgania krzyżowego, różniących się m.in. 

zastosowanym składnikiem metaloorganicznym (np. B – reakcje Suzuki, Zn – Negishi, 

Mg – Kumada itd.). Reakcje sprzęgania ze względu na swoją prostotę i niezawodność 

w tworzeniu nowych wiązań C-C, znalazły szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach 

np. w syntezie złożonych produktów naturalnych, leków, supramolekuł oraz materiałów 

specjalnych. Sprzęganie krzyżowe otworzyło drzwi do lepszego poznania tajników 

zaawansowanej syntezy organicznej, zastępując czasami zawodne, tradycyjne metody 

syntezy. Ten typ reakcji niewątpliwie zrewolucjonizował współczesną syntezę organi-

czną i stał się przedmiotem badań naukowców na całym świecie [1]. 

2. Krótki zarys historyczny – pierwsze reakcje sprzęgania 

W drugiej połowie XIX wieku, Charles Wurtz dokonał homodimeryzacji n-jodobutanu 

w obecności metalicznego sodu. Reakcja Wurtza polega na sprzęganiu halogenków 

alkilowych, co prowadzi do otrzymania węglowodoru o dwukrotnie większej liczbie 

atomów węgla niż wyjściowy substrat [2]. 

Dziewięć lat później reakcję tę zmodyfikował niemiecki chemik – Wilhelm Fittig, 

poprzez połączenie halogenków alkilowych z halogenkami arylowymi, również w obec-

ności metalicznego sodu. Reakcja Fittiga jest więc analogiczna do reakcji Wurtza, lecz 

wykorzystywane są w niej węglowodory aromatyczne, umożliwia wobec tego syntezę 

symetrycznych związków biarylowych [2]. 

W latach 60. i 70. ubiegłego wieku intensywnie badano reakcje wykorzystujące 

reagenty z udziałem Li lub Mg w obecności równomolowej bądź katalitycznej ilości 

halogenków miedzi. Reakcji, w których angażowano atomy węgla o hybrydyzacji sp
2
 

lub sp, było niewiele, do momentu odkrycia katalizowanych metalami przejściowymi 

reakcji sprzęgania krzyżowego z udziałem związków Grignarda. W 1971 roku Kochi 

wykazał skuteczność użycia FeCl3 jako katalizatora w sprzęganiu związków Grignarda 

                                                                   
1 kasiahalikowska5@gmail.com, Katedra Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów, Wydział Chemii, 

Uniwersytet Opolski, www.uni.opole.pl. 

mailto:kasiahalikowska5@gmail.com


 

Katarzyna Halikowska 

 

32 

z bromkami 1-alkenylowymi. Udowodnił również, że sprzęganie typu sp3-sp3
 

jodoalkanów ze związkami Grignarda zachodzi przy zastosowaniu Li2CuCl4 w roli 

katalizatora. W 1972 roku, Kumada i Tamao oraz Corriu i Masse niezależnie odkryli 

katalizowaną niklem reakcję związków Grignarda z bromkami, jak również chlorkami 

1-alkenylowymi i arylowymi. Należy zaznaczyć, że wykazano wówczas, iż wiele 

innych kompleksów metali przejściowych i związków metaloorganicznych może służyć 

odpowiednio jako katalizatory bądź związki nukleofilowe. Jednak pomimo faktu, że 

reakcje wykorzystujące Mg/Li były szeroko badane, to zastosowanie wysoce re aktyw-

nych reagentów nastręczało trudności i było dodatkowo ograniczone z powodu braku 

kompatybilnych grup funkcyjnych i reakcji konkurencyjnych wymiany halogen-metal, 

prowadzących do produktów homosprzęgania. Dlatego też w centrum uwagi znalazły 

się katalizatory o słabszej reaktywności, a mianowicie związki palladu [1]. 

3. Pallad i kompleksy palladu 

Przełom w syntezie organicznej nastąpił w drugiej połowie XX wieku, gdy ogromną 

popularność zyskały związki palladu. Pallad i jego kompleksy posiadają wiele zalet m.in. 

dobrą aktywność katalityczną, trwałość wobec wielu grup funkcyjnych występujących 

w substratach, czy fakt, że wiązanie Pd-C jest stosunkowo mało wrażliwe na działanie 

tlenu i wody. Początkowo cena również przemawiała na korzyść palladu, obecnie 

jednak mocno go limituje. 

Pierwszej reakcji sprzęgania krzyżowego w obecności katalizatora palladowego 

dokonał Murahashi, była to reakcja halogenku winylowego ze związkiem arylolitu [3]. 

Później swoje badania przedstawił Negishi, który sprawdził wydajności reakcji katali-

zowanych palladem, np. w reakcji 1-alkenylo -glinu, -cynku i reagentów cyrkonowych 

z halogenkami winylowymi i arylowymi [4, 5]. Kolejno Normant zbadał reakcje 

pomiędzy halogenkami 1-alkenylowymi i miedzi(I)alkenylowymi [6]. Idąc dalej, 

Migita i Kosugi zastosowali jako reagenty związki cyny. Ich badania zostały mocno 

w późniejszym czasie rozszerzone przez Stille. W kolejnych latach Suzuki i Miyaura 

odkryli, że zastosowanie związków boroorganicznych w środowisku zasadowym sprzyja 

przebiegowi reakcji sprzęgania krzyżowego [7]. Inni badacze, Tamao i Kumada 

zaobserwowali, że związki bardziej złożone jak organopentafluorokrzemiany również 

mogą uczestniczyć w reakcjach sprzęgania [8]. Reakcje sprzęgania krzyżowego z udzia-

łem organokrzemianów znacznie ulepszyli Hiyama i Hatanaka [1]. Jak widać, pomysłom 

naukowców nie było granic. Tak gwałtowny rozwój reakcji sprzęgania krzyżowego w 

syntezie organicznej był możliwy dzięki ogromnemu zaangażowaniu grup badawczych 

z całego świata. Jest to sztandarowy przykład tego, jak nauka porusza się naprzód [1]. 

W 2010 r. zastosowanie palladu jako katalizatora w syntezie organicznej spotkało 

się z dużym uznaniem Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk. To pokazuje jak waż-

nymi reakcjami w syntezie organicznej na przestrzeni lat stało się sprzęganie krzyżowe. 

Do grona laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie chemii dołączyli wówczas: Richard 

Heck, Ei-ichi Negishi i Akira Suzuki [9]. W dzisiejszej, nieustannie rozwijającej się 

syntezie organicznej, noblowskie reakcje sprzęgania krzyżowego stanowią jedynie 

fragment szerokiego zbioru ww. procesów. Warto zwrócić na nie uwagę i dodatkowo 

rozszerzyć je o te mniej znane, jednak nie mniej ważne (rys. 1). 
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Rysunek 1. Zestawienie różnych typów reakcji sprzęgania krzyżowego [1] 

4. Cykl katalityczny 

Reakcja sprzęgania krzyżowego katalizowana metalami przejściowymi skutkująca 

tworzeniem i rozrywaniem wiązań w dwóch związkach organicznych przebiega poprzez 

oksydatywną addycję, transmetalację i reduktywną eliminację (rys. 2) [10-13]. 

 

Rysunek 2. Cykl katalityczny reakcji sprzęgania krzyżowego [1] 

Metale grupy 10, zwłaszcza nikiel i pallad są szczególnie istotnymi katalizatorami 

tych reakcji. Pamiętać jednak należy, że metale umiejące przyjąć i oddać jednocześnie 

dwa elektrony w reakcji odpowiednio oksydatywnej addycji i reduktywnej eliminacji 

mogą uczestniczyć w tym samym cyklu katalitycznym. Etapy te są dobrze znane 

w katalizie homogenicznej [14]. Cykl trójetapowy sprawdza się lepiej przy tworzeniu 

wiązań węgiel-węgiel, węgiel-heteroatom, węgiel-metal. Spośród tych trzech etapów, 

to właśnie transmetalacja jest charakterystycznym etapem dla reakcji sprzęgania 

krzyżowego. Jednakże proces ten nadal nie jest poznany równie dobrze jak dwa 

pozostałe, ponieważ jego przebieg zależy w dużej mierze od zastosowanych warunków 

reakcji, czy rodzaju reagentów metaloorganicznych. 
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Przy tworzeniu wiązań węgiel-węgiel można zastosować różnorodne kombinacje 

związków metaloorganicznych ze związkami elektrofilowymi, zawierających w swojej 

budowie różne grupy funkcyjne np.: alkilowe, allilowe, arylowe, alkenylowe czy 

alkinylowe. Jednak sprzęganie odpowiednich elektrofili z nukleofilami nie jest bynajmniej 

dowolne, ponieważ należy uważać na niepożądane efekty. Przykładowo sprzęganie 

dwóch węgli o hybrydyzacji sp3
 nieaktywowanych alkinów jest nieefektywne ze względu 

na powolną oksydatywną addycję halogenku alkilu oraz β-eliminację wodoru ze 

związków pośrednich organopalladu(II) [15, 16]. Najlepiej poznaną reakcją sprzęgania 

są reakcje odczynnika Grignarda z halogenkami alkilowymi w obecności soli miedzi 

jako katalizatora [17]. 

Dla katalizatorów rozpoczęto poszukiwania odpowiednich ligandów. Tutaj atrak-

cyjne wydały się być ligandy fosfinowe, gdyż efektywnie stabilizują stany pośrednie 

palladu(0) i niklu(0). Rozmiar, efekty elektronowe oraz stechiometria reakcji z wyko-

rzystaniem fosfin wpływają na reaktywność katalityczną w oksydatywnej addycji 

i reduktywnej eliminacji. Zazwyczaj zastosowanie jako liganda trifenylofosfin daje 

zadowalające rezultaty. Nadal jednak gama ligandów fosfinowych jest rozszerzana 

w celu poprawienia selektywności, wydajności katalitycznej, jak również poszerzenia 

zakresu stosowalności. Bifosfiny, takie jak: 1,3-bis(difenylfosfino)propan (dppp),  

1,4-bis(difenylfosfino)butan (dppb), 1,1'-bis(difenylfosfino)ferrocen (dppf), stosuje się, 

aby zminimalizować eliminację β-wodoru w reakcji sprzęgania węgli sp3-sp2
 metalo-

alkinów [18-21]. Wielkość fosfin zdaje się mieć decydujący wpływ na przyspieszenie 

reduktywnej eliminacji wiązań węgiel-heteroatom w reakcji aminacji czy też 

eteryfikacji halogenków aromatycznych [22-26]. Z kolei monokoordynacyjne związki 

palladu zawierające duże, elektrodonorowe fosfiny tj. (t-Bu)3P, Cy3P czy 2-(di-t-

butylofosfino)bisfenyl wykazują wysoką reaktywność podczas oksydatywnej addycji, 

umożliwiając w ten sposób reakcje sprzęgania halogenków arylowych [27, 28]. 

Odkryto też ligandy rozpuszczalne w wodzie, umożliwiające tworzenie wiązań C-C 

w środowisku wodnym [29]. Istotną kwestią umożliwiającą zastosowanie tych reakcji 

w przemyśle jest oddzielenie i odzyskanie katalizatora z mieszaniny poreakcyjnej. 

W celu zminimalizowania tych przeszkód postanowiono nanieść katalizator na poro-

watą, metaliczną powierzchnię lub zaproponowano prowadzenie reakcji w układzie 

dwufazowym ciecz-ciecz [29]. 

5. Typy reakcji sprzęgania krzyżowego 

5.1. Reakcja Hecka 

Richard Heck pod koniec lat 60. XX wieku pracował dla firmy Hercules Corpo-

ration, w której opracowywał i rozwijał reakcje sprzęgania arylortęci w obecności 

katalizatora palladu(II). Prawdopodobnie inspiracją dla jego badań była reakcja 

oksydacji olefin do związków karbonylowych, a dokładniej synteza aldehydu octowego 

z etylenu z udziałem właśnie wcześniej wspomnianego katalizatora palladu(II). 

Niektóre z jego prac zostały opublikowane w 1968 r., w niezwykłej serii siedmiu 

kolejnych artykułów i co warte podkreślenia, były to prace monoautorskie. W oparciu 

o reakcję octanu fenylortęci i czterochloropalladu litu w atmosferze etylenu, w której 

otrzymano styren i trans-stylben z wydajnością odpowiednio 80% i 10%, Heck w 1972 r. 

[30] przedstawił reakcję sprzęgania jodobenzenu ze styrenem, którą dziś znamy 
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właśnie jako ,,reakcję Hecka”. Należy pamiętać, że bardzo zbliżoną reakcję opubli-

kował w 1971 r. Tsutomo Mizoroki, jednakże nie dane mu było jej rozwinąć, gdyż 

zmarł na chorobę nowotworową, stąd w wielu opracowaniach literaturowych mówi się 

o reakcjach sprzęgania Mizoroki-Hecka. W reakcji Hecka alken ulega sprzęganiu 

z nienasyconym związkiem organicznym (halogenkiem, pochodną triflanową lub 

silanową) z utworzeniem nowego wiązania C–C, oczywiście w obecności katalizatora 

palladowego. Istotny jest również fakt, że generalnie reakcja przebiega z wysoką 

stereo- i regioselektywnością [31]. Rozpoczyna się od addycji oksydatywnej, w której 

wykorzystywany jest związek arylowy-X (gdzie X = I, Br, Cl, OTf, OTs, N2BF4, COCl, 

SO2Cl itd.), następnie dochodzi do insercji olefiny. Po rotacji wiązania węgiel-węgiel, 

ma miejsce eliminacja β-wodoru. W ostatnim etapie odtwarza się aktywny pallad(0) 

w obecności zasady. Reakcja jest stosowana w syntezie organicznej, w otrzymywaniu 

różnorodnie podstawionych olefin, dienów oraz prekursorów sprzężonych polimerów. 

Niewątpliwie jednym z najpowszechniejszych i najużyteczniejszych zastosowań 

reakcji Hecka jest synteza leków np. przeciwzapalnych (naproxen) i przeciwastma-

tycznych (montelukast). 

5.2. Reakcja Negishi 

Ei-ichi Negishi długo rozważał nad reakcją Viktora Grignarda, z czasem rozwa-

żania te przerodziły się w obsesję na punkcie chemii metaloorganicznej [32]. Jako cel 

swoich badań, Negishi wybrał rozwój nowych, organicznych reakcji katalizowanych 

metalami przejściowymi. Negishi i jego grupa badawcza zbadali podstawowe aspekty 

sprzęgania różnych pochodnych metaloorganicznych (w tym związki glinu, magnezu, 

cynku, cyrkonu) z halogenkami arylowymi w obecności katalizatora palladowego czy 

niklowego [33]. Jednak obecnie mówiąc o reakcjach Negishi myślimy o sprzęganiu 

krzyżowym związków cynkoorganicznych z halogenkami organicznymi z udziałem 

wcześniej wspomnianych katalizatorów. Wielu chemików syntetyków wskazuje na 

przewagę sprzęgania Negishi nad sprzęganiem Kumady, który wykorzystuje reagenty 

magnezoorganiczne, ze względu na stabilność związków cynkoorganicznych. Przypom-

nijmy, że związki magnezoorganiczne są wrażliwe na działanie tlenu, dlatego podczas 

reakcji z ich udziałem konieczna jest umiejętność pracy w warunkach bezwodnych 

i beztlenowych. Dodatkowo należy wspomnieć, że tolerancja grup funkcyjnych jest 

lepsza w porównaniu do bardziej reaktywnych odczynników magnezoorganicznych. 

Reakcje sprzęgania krzyżowego Negishi znalazły zastosowanie w syntezie produktów 

naturalnych, przykładowo β-karotenu oraz w syntezie silnego inhibitora komórek 

nowotworowych – diskodermolidu (izolowanego z karaibskiej gąbki morskiej) [34]. 

5.3. Reakcja Suzuki 

Po powrocie ze stażu podoktorskiego w Japonii, Akira Suzuki zajął się reakcjami 

sprzęgania z trzema innymi niż dotychczas stosowanymi pierwiastkami, tj. cynkiem, 

borem i cyną. W ten sposób odkrył reakcje sprzęgania krzyżowego katalizowane palladem 

pomiędzy 1-alkenyloboranami i halogenkami arylowymi [35]. Co ciekawe, Richard 

Heck w 1975 r. również uznał, że kwasy boronowe mogą być zastosowane jako 

substraty w reakcjach sprzęgania krzyżowego z udziałem katalizatora palladowego, ale 

przy stechiometrycznej ilości. Reakcja Suzuki (rys. 3) stała się niezwykle potężną 

metodą w tworzeniu wiązań węgiel-węgiel, gdyż charakteryzuje się wieloma zaletami, 
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takimi jak: trwałość kwasów boronowych wobec wody, tlenu i ogrzewania, łagodne 

warunki prowadzenia reakcji, łatwe usuwanie nieorganicznych związków boru od 

organicznych produktów reakcji i ich nietoksyczność. W latach późniejszych doko-

nano modyfikacji związku organoboronowego, opracowano łagodniejsze i bardziej 

selektywne reakcje sprzęgania [34]. Obecnie zastosowań reakcji Suzuki jest cały 

ogrom, za przykład mogą posłużyć syntezy prowadzące do antybiotyku – wanko-

mycyny oraz środków grzybobójczych [31]. 
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+ X R
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Pd(0)
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rozpuszczalnik
Δ

R
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R
2

R1= grupy: arylowa, alkenowa (winylowa), alkinowa

R2= H (kwas boronowy), alkil (ester boronowy) 

R3= grupy: arylowa, alkenowa (winylowa), alkilowa

X= halogenki(I, Br, Cl), grupa triflanowa (-OTf)  

Rysunek 3. Reakcja Suzuki [35] 

5.4. Reakcja Kumady 

Reakcja Kumady-Tamao-Corriu była jedną z pierwszych reakcji sprzęgania krzy-

żowego prowadzącą do utworzenia wiązania węgiel-węgiel o hybrydyzacji sp2
. 

Innowacyjna praca tych badaczy jest uważana za przełom zarówno z perspektywy 

akademickiej, jak i praktycznej. Reakcja polega na sprzęganiu organicznego substratu 

elektrofilowego i nukleofilowego związku Grignarda w atmosferze gazu obojętnego. 

Odczynniki Grignarda są pożądanymi reagentami podczas sprzęgania ze względu na 

prostotę przygotowania i dostępność handlową. Ponadto, wiele innych organo-

metalicznych nukleofili jest otrzymywanych z odpowiednich związków Grignarda. 

Procedura laboratoryjna jest bardzo prosta i reakcja może być katalizowana przy 

użyciu niedrogiego niklu. Użycie związków palladu jako katalizatorów prowadzi do 

bardziej kontrolowanej reaktywności i lepszej chemoselektywności. Jednakże, związki 

Grignarda są niewątpliwie zbyt reaktywne, aby je użyć w przypadku substratów 

zawierających chociażby kwasowe grupy funkcyjne. W związku z tym zamiana 

związków Grignarda na mniej reaktywne reagenty cynkoorganiczne (reakcja Negishi) 

lub zastosowanie katalizy żelazem (reakcja Kochi-Fürstner) wydają się być dobrymi 

uzupełnieniami podstawowej reakcji [36]. 

5.5. Reakcja Stille 

W 1978 r. John Stille przedstawił reakcję sprzęgania ketonów ze związkami 

cynoorganicznymi, prowadząc reakcję w łagodnych warunkach poprzez zastosowanie 

jako rozpuszczalnika chloroformu zamiast wcześniej stosowanego silnie rakotwór-

czego triamidu heksametylofosforowego (HMPA) [1]. Na początku lat 80. XX wieku, 

postanowił zastosować katalizator palladowy [34]. Reakcja ta sprzęga związek 

cynkoorganiczny z halogenkiem arylowym, winylowym lub allilowym (lub pseudo-

halogenkami). Należy podkreślić, że jest szczególnie przydatna w syntezie związków 

naturalnych o złożonej budowie ze względu na odporność związków cyny wobec 
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powietrza i wody, a także na ich dużą tolerancję wobec grup funkcyjnych. Kolejną ich 

zaletą jest chociażby łatwa dostępność. Jednakże stosowanie związków cyny w tego 

typu reakcjach niesie ze sobą również pewne ograniczenia, tj. toksyczność ich 

związków oraz trudności w jej usuwaniu z produktów [37]. Kolejną wadą jest ich niska 

polarność, co oczywiście skutkuje słabą rozpuszczalnością tych związków w wodzie. 

6. Podsumowanie 

Reakcje sprzęgania krzyżowego wzbudziły znaczne zainteresowanie ze strony 

naukowców, ze względu na ogromne znaczenie w syntezie organicznej i materiało-

znawstwie. Początkowo w reakcjach sprzęgania krzyżowego wykorzystywano katali-

zatory miedzi i niklu. Przełom nastąpił w drugiej połowie XX wieku, gdy w syntezie 

organicznej zaczęto stosować kompleksy palladu. Reakcje katalizowane palladem stały 

się obiektem badań wielu uczonych, wśród nich znaleźli się m.in.: Richard Heck,  

Ei-ichi Negishi, Akira Suzuki. To właśnie oni otrzymali Nagrodę Nobla w 2010 r. za 

opracowanie reakcji sprzęgania krzyżowego katalizowanych palladem. Ze względu na 

szerokie zastosowanie reakcji sprzęgania krzyżowego, niewątpliwie ten typ reakcji 

zrewolucjonizował współczesną syntezę organiczną. Liczne reakcje sprzęgania krzyżo-

wego charakteryzują się na tyle wysokimi wydajnościami, by móc je wykorzystywać 

w przemyśle, w skali wielkotonażowej.  
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Reakcje sprzęgania krzyżowego we współczesnej syntezie organicznej 

Streszczenie 

Reakcje sprzęgania krzyżowego polegają na łączeniu dwóch organicznych substratów poprzez utworzenie 
nowego wiązania węgiel-węgiel bądź węgiel-heteroatom, w obecności katalizatora palladowego, 

niklowego lub ich związków. Reakcje te charakteryzują się trójetapowym przebiegiem, etapami tymi są: 

oksydatywna addycja, transmetalacja i reduktywna eliminacja. Znanych jest wiele typów reakcji 

sprzęgania, m.in. Hecka, Negishi, Suzuki, Kumady i Stille. Reakcje sprzęgania krzyżowego, katalizowane 
metalami przejściowymi są cennym przedmiotem badań we współczesnej syntezie organicznej. 

Ze względu na swoją prostotę i niezawodność znalazły szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach życia – 

syntezie leków oraz materiałów funkcjonalnych. Praca obejmuje przegląd najpopularniejszych typów 

reakcji sprzęgania. 
Słowa kluczowe: reakcja sprzęgania krzyżowego, Heck, Negishi, Suzuki 

Cross-coupling reactions in modern organic synthesis 

Abstract 

Cross-coupling reactions involve connection of two organic substrates by forming a new carbon-carbon or 

carbon-heteroatom bond in the presence of a palladium, nickel catalyst or their compounds. These 

reactions are characterized by a three stages, these stages are: oxidative addition, transmetalation and 
reductive elimination. Many types of coupling reactions are known, including Heck, Negishi, Suzuki, 

Kumada and Stille. Cross-coupling reactions catalyzed by transition metals are a valuable subject of 

research in modern organic synthesis. Due to their simplicity and reliability, they have found wide 

application in various areas of life – the synthesis of drugs and functional materials. The work includes an 
overview of the most common types of coupling reactions. 

Keywords: cross-coupling reaction, Heck, Negishi, Suzuki 
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Reaktywność w stanie stałym  
pomiędzy tlenkami V2O5, BaO i In2O3  

oraz potencjalne zastosowania tworzących się faz  

1. Wprowadzenie  

Tlenki metali, stanowiące jedną z podstawowych grup związków nieorganicznych, 
od lat są przedmiotem wielu badań naukowych pod względem ich struktury, właści-
wości fizykochemicznych, jak i potencjalnych zastosowań m.in. jako składników 
materiałów ceramicznych, elektrod, katalizatorów, materiałów optycznych, pigmentów, 
czy czujników gazów. Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci obserwuje się również 
intensyfikację badań dotyczących wieloskładnikowych układów tlenków metali oraz 
roztworów stałych, których matryce stanowią składniki tych układów. Istotą prowa-
dzenia tych badań jest zarówno poszukiwanie nowych faz, jak i opracowanie bardziej 
efektywnych metod pozyskiwania znanych już wcześniej związków oraz uzupełnienie 
danych dotyczących ich właściwości fizykochemicznych.  

Rozwój takich gałęzi przemysłu, jak m.in. optoelektronika, energetyka, budownictwo, 
włókiennictwo, czy motoryzacja wymusza wręcz konieczność odkrycia nowych, 
nieznanych wcześniej faz mogących stanowić komponenty nowoczesnych zaawanso-
wanych materiałów o atrakcyjnych i konkurencyjnych pod względem aplikacyjnym 
właściwościach fizykochemicznych. Ważną rolę w opracowaniu tego typu materiałów 
odgrywają badania faz tworzących się w wieloskładnikowych układach tlenków, 
a wśród nich szczególnie prace dotyczące poszukiwania nieznanych roztworów stałych, 
które zmierzają do zmian właściwości fizykochemicznych związku będącego matrycą 
badanego roztworu stałego wynikającą z wbudowania obcych jonów różnych pier-
wiastków w sieć krystaliczną matrycy. Wśród takich roztworów stałych najważniejszą 
grupę stanowią substytucyjne roztwory stałe o ograniczonym i nieograniczonym zakresie 
rozpuszczalności składników.  

O wyborze trójskładnikowego układu tlenków V2O5-BaO-In2O3, jako obiektu badań 
w ramach tej pracy, a zmierzających do znalezienia nowych, funkcjonalnych kompo-
nentów różnych materiałów, zadecydowały znane właściwości aplikacyjne składników 
tego układu, jak również aktualny stanem wiedzy na temat związków i faz typu 
roztworów stałych w nim krystalizujących. 

2. Stan wiedzy o potrójnym układzie tlenków V2O5-BaO-In2O3 

Przegląd literatury dotyczącej wybranego do badań potrójnego układu tlenków, 
którego składnikami są tlenek wanadu(V), tlenek baru oraz tlenek indu(III), wykazał, 
że dotychczas układ ten był przedmiotem nielicznych badań [1-6]. Znane są jedynie 
dwie fazy tworzące się w tym układzie z zaangażowaniem wszystkich konstytuujących 

                                                                   
1 monika.gdaniec@gmail.com, Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, Wydział Technologii 

i Inżynierii Chemicznej, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, www.zut.edu.pl. 
2 elafil@zut.edu.pl, Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, Wydział Technologii i Inżynierii 

Chemicznej, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, www.zut.edu.pl. 
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go tlenków, tj. związek Ba2InV3O11 [1, 2, 6] oraz roztwór stały o wzorze ogólnym 
Ba2In2-xVxO5+x [3-6], którego matrycą jest pentatlenek dibaru i diindu. 

Układy dwuskładnikowe tlenków budujące wybrany do badań układ potrójny, 
tj. V2O5-BaO, BaO-In2O3 oraz V2O5-In2O3 na przestrzeni lat były poddane licznym 
badaniom [7-31]. Z tego względu dobrze poznane są m.in. właściwości tlenków stano-
wiących ich składniki, a także liczba, rodzaj oraz niektóre właściwości fizykoche-
miczne faz krystalizujących w tych układach. Przy czym dane zawarte w pracach 
dotyczących dwóch z tych układów, tj. V2O5-BaO [7, 17] oraz BaO-In2O3 [19-21], są 
niejednoznaczne i często sprzeczne. 

2.1. Dwuskładnikowy układ tlenków V2O5-BaO 

Wyniki badań układu V2O5-BaO opisane w publikacji [7] wykazały, że w układzie 
tym tworzą się cztery związki: 

 metawanadan(V) baru – Ba(VO3)2, krystalizujący w układzie rombowym, o gęstości 
3,945 g/cm

3
 i temperaturze kongruentnego topnienia równej 708⁰C [7-8]; 

 μ–oksometawanadan(V) baru – Ba3V4O13, krystalizujący w układzie jedno-
skośnym, o gęstości 3,8 g/cm

3
, topiący się inkongruentnie w temperaturze 739⁰C 

z wydzieleniem stałego Ba2V2O7 [7, 9]; 

 pirowanadan(V) baru – Ba2V2O7, krystalizujący w układzie trójskośnym, o gęstości 
4,54 g/cm

3
, topiący się inkongruentnie w temperaturze 1080⁰C z wydzieleniem 

stałego Ba3(VO4)2 [7, 10]; 

 ortowanadan(V) baru – Ba3(VO4)2, krystalizujący w układzie heksagonalnym, 
o gęstości 3,945 g/cm

3
 i temperaturze topnienia równej 1610⁰C [7, 11]. 

Według danych literaturowych [9, 12-13] wymienione związki mogą znaleźć zasto-
sowanie w przemyśle, m.in. jako składniki materiałów ceramicznych o niskiej tempe-
raturze spiekania. Najszerzej pod kątem właściwości aplikacyjnych został dotychczas 
scharakteryzowany ortowanadan(V) baru [14-16], mogący być zastosowany w pro-
dukcji materiałów fotoluminescencyjnych np. do wytwarzania płaskich wyświetlaczy 
w przemyśle elektronicznym.  

Ponadto w literaturze [7, 17] można odnaleźć również informacje sugerujące, że 
w opisywanym układzie dwuskładnikowym tlenków tworzy się piąty, nieznany 
wcześniej związek o wzorze sumarycznym Ba4V2O9 oraz dwie fazy metastabilne 
o wzorach BaV12O30 i BaV8O21-x. Właściwości fizykochemiczne oraz aplikacyjne tych 
faz nie były dotychczas przedmiotem żadnych badań. 

2.2. Dwuskładnikowy układ tlenków BaO-In2O3 

Dane literaturowe dotyczące liczby i rodzaju faz krystalizujących w układzie BaO-
In2O3 są niejednoznaczne. Autorzy, którzy skonstruowali diagram równowag fazowych 
tego układu, przedstawiony w publikacji [18], wykazali, że w układzie tym tworzy się 
pięć związków o wzorach: Ba5In2O8, Ba3In2O6, Ba2In2O5, Ba4In6O13 i BaIn2O4. Inni 
autorzy prowadzący badania nad opisywanym układem zasygnalizowali ponadto 
istnienie trzech kolejnych związków krystalizujących w tym układzie, a mianowicie: 
Ba4In2O7, Ba8In6O17 oraz BaIn12O19 [19-21]. 

Spośród wszystkich związków krystalizujących w układzie BaO-In2O3 najszerzej, 
zarówno pod kątem właściwości fizykochemicznych, jak i aplikacyjnych został scharak-
teryzowany pentatlenek dibaru i diindu – Ba2In2O5 [22-24]. Według dostępnych 
danych [22] związek ten posiada trzy odmiany polimorficzne: rombową, stabilną 
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termicznie do temperatury 925⁰C; tetragonalną, istniejącą w zakresie temperatur  
925-1040⁰C oraz regularną, stabilną termicznie powyżej temperatury 1040⁰C. Tempe-
ratury przemian polimorficznych, jakim ulega Ba2In2O5 nie są jednoznaczne, w litera-
turze można odnaleźć również pojedyncze publikacje [24-25], których autorzy 
sygnalizują inne temperatury tych przemian. Dodatkowo w żadnej spośród opubliko-
wanych prac dotyczących Ba2In2O5 nie określono, czy przemiany, jakim on ulega mają 
charakter odwracalny czy nie.  

Badania właściwości elektrycznych [23] Ba2In2O5 wykazały, że energia aktywacji 
poszczególnych odmian polimorficznych tego związku wynosi kolejno 1,4 eV dla 
odmiany rombowej, 1,07 eV dla odmiany tetragonalnej oraz 0,91 eV dla odmiany 
regularnej. Przewodnictwo jonowe tej fazy jest zatem ściśle powiązane z jej strukturą 
krystalograficzną, a najlepszymi właściwościami elektrycznymi pod kątem aplikacyjnym 
charakteryzuje się najwyżej stabilna termicznie, regularna, odmiana pentatlenku dibaru 
i diindu, mogąca znaleźć zastosowanie m.in. jako komponent materiałów półprzewod-
nikowych stosowanych w produkcji membran przepuszczalnych dla tlenu, ogniw 
paliwowych ze stałym tlenkiem jako materiałem elektrodowym, czy czujników tlenu. 
W związku z tym w literaturze można odnaleźć szereg prac [3-5, 22, 23] opisujących 
wyniki badań nad ustabilizowaniem regularnej odmiany tego związku poprzez zsynte-
zowanie roztworów stałych, których matrycą jest właśnie ta krystaliczna odmiana 
Ba2In2O5. 

2.3. Dwuskładnikowy układ tlenków V2O5-In2O3 

Według danych literaturowych dotyczących układu V2O5-In2O3 [26] aktualnie 
wiadomo, że tworzą się w nim dwa związki, tj. InVO4 i In2V4O13, przy czym jedynym 
trwałym termodynamicznie jest ortowanadan(V) indu(III). Jest ponadto znanym, że 
uwodnione, amorficzne formy tych dwóch związków, a mianowicie InVO4·2,4H2O, 
InVO4·1H2O InVO4∙2H2O, In4V6O21∙14H2O i In2V4O13∙8H2O można otrzymać metodami 

„mokrymi”, np. stosując do ich syntez wodne roztwory zawierające wanadan(V) sodu 
i azotan(V) indu(III) lub metawanadan(V) amonu i chlorek indu(III). Ogrzewanie tych 
uwodnionych związków w zakresie temperatur od 400 do 800°C zawsze prowadziło 
do otrzymania InVO4. Ustalono m.in., że związek ten topi się inkongruentnie z wydzie-
leniem stałego In2O3 w temperaturze 1135⁰C [27] i posiada pięć odmian polimor-
ficznych, z których cztery są metastabilne, a jedyną stabilną termodynamicznie jest 
odmiana rombowa, oznaczana w literaturze jako InVO4-III [28, 29].  

Badania właściwości aplikacyjnych ortowanadanu(V) indu(III) wykazały, że może 
być on zastosowany w przemyśle m.in. jako składnik czujników etanolu, elektrod 
baterii litowo-jonowych, a także w procesie fotokatalitycznego oczyszczania wody 
[29-31]. 

2.4. Związek Ba2InV3O11 

 Związek Ba2InV3O11 został po raz pierwszy opisany w literaturze w roku 1988 [2]. 
Z nielicznych publikacji [1-6] dotyczących tego związku wiadomo, że jest to ciało stałe 
barwy jasnożółtej krystalizujące w układzie jednoskośnym. Znane są dwie charak-
terystyki XRD tego związku znacząco różniące się od siebie zarówno pod względem 
liczby, wzajemnych intensywności, jak i położenia linii dyfrakcyjnych. Badania struk-
tury opisywanego związku z wykorzystaniem spektroskopii w podczerwieni [1, 2, 6] 
pozwoliły na stwierdzenie, że w strukturze Ba2InV3O11 można wyodrębnić zarówno 
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izolowane tetraedry VO4, jak i takie tetraedry, które są wzajemnie połączone w grupy 
V2O7

2-
, co pozwala z kolei na zapisanie wzoru tego związku jako Ba2In(VO4)(V2O7). 

Badania przeprowadzone w ostatnich latach w ramach prac dyplomowych [6, 32] 
wykonanych w Katedrze Chemii Nieorganicznej i Analitycznej (KChNiA) na Wydziale 
Technologii i Inżynierii Chemicznej (WTiICh) Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 
Technologicznego w Szczecinie (ZUT) pozwoliły na uzupełnienie niektórych danych 
dotyczących właściwości fizykochemicznych Ba2InV3O11. Na podstawie wyników 
tych badań stwierdzono m.in. że opisywany związek topi się inkongruentnie w tempe-
raturze 1030±5⁰C, a jego gęstość wynosi 4,68±0,05 g/cm

3
. Oszacowano również 

wartość przerwy energetycznej tej fazy wynoszącą około 3,4 eV i na tej podstawie 
badany związek zaklasyfikowano do grupy półprzewodników. Badania Ba2InV3O11 
metodą skaningowej mikroskopii elektronowej pozwoliły ponadto na stwierdzenie, że 
krystality tej fazy mają kształt nieregularnych wielościanów o wymiarach z zakresu 15 
do 200 nm. 

Wykazano również, że Ba2InV3O11 można otrzymać w wyniku reakcji w stanie 
stałym w atmosferze powietrza poprzez ogrzewanie odpowiednich substratów w zakresie 
temperatur 450-850⁰C zgodnie z równaniami reakcji: 

3 V2O5(s) + In2O3(s) + 4 BaCO3(s) = 2 Ba2InV3O11(s) + 4 CO2(g)   (1) 

Ba2V2O7(s) + InVO4(s) = Ba2InV3O11(s)      (2) 

Reaktywność Ba2InV3O11 została dotychczas zbadana jedynie w ograniczonym 
zakresie. Wiadome jest, że w wyniku reakcji w stanie stałym ze związkiem Sr2InV3O11 
faza ta tworzy substytucyjne roztwory stałe zarówno o strukturze Ba2InV3O11, jak 
i Sr2InV3O11 [32]. Badania układu Ba2V2O7-InVO4 [6], w którym krystalizuje 
opisywany związek, wykazały ponadto, że Ba2InV3O11 pozostaje w równowadze 
z pirowanadanem(V) baru w stanie stałym w atmosferze powietrza do temperatury 
około 1030⁰C, natomiast z ortowanadanem(V) indu(III) tworzy mieszaninę 
eutektyczną topiącą się w temperaturze 870±5⁰C. 

2.5. Roztwór stały Ba2In2-xVxO5+x 

Roztwór stały o wzorze ogólnym Ba2In2-xVxO5+x, którego matrycą jest związek 
Ba2In2O5, powstaje na skutek wbudowania się jonów V

5+
 w miejsce jonów In

3+
 obec-

nych w sieci krystalicznej pentatlenku dibaru i diindu oraz kompensację nadmiaro-
wych ładunków dodatnich poprzez rozbudowę sieci anionowej [5]. Badania nad 
strukturą opisywanego roztworu stałego wykazały ponadto, że jony V

5+
 wbudowują się 

w poliedry InO4 oraz InO6 obecne w sieci krystalicznej matrycy roztworu. W wyniku 
wbudowania się jonów V

5+
 w oktaedry InO6 powstają ponadto wakansje tlenowe 

prowadzące do utworzenia tetraedrów VO4 [5]. 
Zakres homogeniczności roztworu Ba2In2-xVxO5+x zawiera się w przedziale od x > 0 

do x z zakresu od 0,4 do 0,5, przy czym stopień wbudowania jonów V
5+

 jest ściśle 
powiązany ze strukturą otrzymanego roztworu stałego [3]. Wiadomo, że dla x<0,2 
roztwór stały krystalizuje w układzie rombowym, dla x = 0,2 w układzie tetrago-
nalnym i dla x ≥ 0,3 w układzie regularnym. Struktura roztworu stałego o stopniu 
wbudowania jonów wanadu w sieć krystaliczną matrycy z zakresu 0,2 < x < 0,3 nie 
została dotychczas zbadana. Nieznana jest również stabilność termiczna opisywanego 
roztworu stałego. 
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Dotychczasowe badania [6] przeprowadzone w KChNiA na Wydziale Technologii 
i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie nie potwierdziły danych literaturowych 
dotyczących zarówno przemian polimorficznych, jakim ulega pentatlenek dibaru 
i diindu, jak i danych dotyczących zależności pomiędzy strukturą opisywanego roztworu 
stałego a stopniem wbudowania jonów wanadu(V) w sieć krystaliczną matrycy. 
W wyniku przeprowadzonych badań w czystej postaci otrzymano jedynie odmianę 
rombową związku Ba2In2O5 oraz fazę Ba2In2-xVxO5+x o tej samej strukturze. Wyzna-
czony zakres homogeniczności badanego roztworu określono natomiast jako przedział 
od x > 0 do x z zakresu 0,25 < x< 0,3. 

3. Hipoteza i cel pracy  

Przedstawiony w rozdziale 2. stan wiedzy o trójskładnikowym układzie tlenków 
V2O5-BaO-In2O3, a w szczególności o fazach tworzących się z ich udziałem, pozwala 
przypuszczać , że układ ten można podzielić na kilka układów parcjalnych, w których 
w równowadze w stanie stałym będą współistnieć 3 różne fazy. Identyfikacja tych faz 
pozwoli m.in. zaprojektować skład materiałów o takich właściwościach fizykoche-
micznych, które pozwolą w przyszłości na ich zastosowanie w różnych gałęziach 
przemysłu. Celem tej pracy było więc przeprowadzenie badań, które pozwolą na 
częściowe lub całkowite potwierdzenie tej hipotezy. Skoncentrowały się one na ustaleniu 
równowag fazowych w obszarze subsolidus w pseudodwuskładnikowym układzie 
InVO4-BaO, stanowiącym jeden z przekrojów układu trójskładnikowego tlenków 
V2O5-BaO-In2O3, zmierzającym do dokonania wstępnego podziału tego układu na 
układy cząstkowe. Osiągnięcie nadrzędnego celu tej pracy wymagało także przepro-
wadzenia badań, aby ostatecznie rozstrzygnąć, ile i jakie związki tworzą się w skła-
dowych układach podwójnych konstytuujących wybrany do badań potrójny układ 
tlenków oraz uzupełnić wiedzę o ich właściwościach. 

4. Część doświadczalna 

4.1. Metodyka badań 

Do przygotowania próbek do badań w ramach tej pracy, zastosowano komercyjne 
odczynniki chemiczne, takie jak: tlenek wanadu(V), stopień czystości 99,6%, firma 
Aldrich; tlenek indu(III), stopień czystości 99,99%, firma Aldrich; węglan baru, 
stopień czystości 99,95%, firma Alfa Aesar.  

Mieszaniny wyjściowe badanych próbek przygotowywano poprzez naważenie na 
wadze analitycznej odpowiedniej ilość stosowanych odczynników z dokładnością do 
0,1 mg, a następnie ich ujednorodnienie poprzez ucieranie w mechanicznym lub ma-
nualnym moździerzu agatowym. Tak przygotowane mieszaniny substratów były etapowo 
ogrzewane w zakresie temperatur 550-1250⁰C. Po każdym z etapów prażenia przepro-
wadzano kontrolę masy próbek oraz jakościową analizę fazową metodą XRD. Po 
wybranych etapach ogrzewania niektóre spośród próbek były dodatkowo poddawane 
badaniom metodami DTA/TG oraz UV-Vis/DRS. W przypadku gdy w próbkach, po 
przeprowadzonym etapie ich ogrzewania, nie stwierdzano już obecności węglanu baru 
to przed kolejnym etapem syntezy poddawano je pastylkowaniu przy użyciu prasy 
hydraulicznej. Decyzję o zakończeniu syntezy podejmowano, gdy skład fazowy próbki 
po dwóch kolejnych etapach jej ogrzewania nie uległ zmianie, a liczba identy-
fikowanych faz była zgodna z regułą Faz Gibbsa rozszerzoną o prawo sąsiadujących 
obszarów. 
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4.2. Zastosowane metody badawcze 

Badania syntezowanych próbek przeprowadzone zostały z wykorzystaniem takich 
technik badawczych, jak: 

 dyfrakcja promieniowania rentgenowskiego (XRD) przeprowadzana z wykorzys-
taniem dyfraktometru Empyrean II (PANalytical, Holandia), żródło promienio-
wania – lampa miedziowa z monochromatorem grafitowym, czas zliczania 
impulsów 150 sekund, krok przesuwu goniometru 2ϴ równy 0,022⁰, identyfikacja 
faz przeprowadzana była na podstawie danych zawartych w bazie PDF 4+ 2018; 

 różnicowa analiza termiczna połączona z termograwimetrią (DTA-TG) przepro-
wadzana w atmosferze powietrza poprzez ogrzewanie próbek z szybkością 
10⁰C/min z wykorzystaniem derywatografu F. Paulin – J. Paulik – L. Erdey 
w zakresie temperatur 20-1000⁰C przy czułości galwanometru DTA 1/5 i czułości 
TG 1/10, masa próbek równa 500 mg oraz termoanalizatora SDT 2960 (TA 
Instruments) w zakresie temperatur 20-1450⁰C i masie próbek równej 25 mg; 

 spektroskopia w zakresie ultrafioletu oraz światła widzialnego (UV-Vis/DRS) 
w zakresie długości fali od 200 do 800 nm z wykorzystaniem spektrofotometru 
JASCO V-670 zaopatrzonego w przystawkę przeznaczoną do badania ciał stałych 
PIV-756/PIN-757. 

5. Wyniki badań i dyskusja 

Wobec nieścisłości literaturowych dotyczących liczby i rodzaju faz krystali-
zujących w układach dwuskładnikowych tlenków konstytuujących wybrany do badań 
potrójny układ V2O-BaO-In2O3 badania rozpoczęto od przygotowania 14 próbek w celu 
przeprowadzenia syntezy związków opisanych lub/i wspomnianych w literaturze, 
a mogących tworzyć się w tych podwójnych układach. Skład oraz barwy mieszanin 
wyjściowych tych próbek przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1. Skład oraz barwy mieszanin wyjściowych próbek z układów V2O5-BaO, BaO-In2O3  

oraz V2O5-In2O3 

Lp Układ 
Wzór 

związku 

Skład mieszanin 

wyjściowych w przeliczeniu 

na tlenki [% mol] 
Barwa mieszanin 

wyjściowych 

V2O5 BaO In2O3 

1 

V2O5-

BaO 

Ba(VO3)2 50,00 50,00 - 
żółtopomarańczowa, 

jaśniejąca od próbki nr 1 

do próbki nr 5 

2 Ba3V4O13 40,00 60,00 - 

3 Ba2V2O7 33,33 66,67 - 

4 Ba3(VO4)2 25,00 75,00 - 

5 

BaO-

In2O3 

Ba5In2O8 - 83,33 16,67 

jasnożółta, cytrynowa, 

jaśniejąca od próbki nr 13 

do próbki nr 6 

6 Ba4In2O7 - 80,00 20,00 

7 Ba3In2O6 - 75,00 25,00 

8 Ba8In6O17 - 72,73 27,27 

9 Ba2In2O5 - 66,67 33,33 

10 Ba4In6O13 - 57,14 42,86 

11 BaIn2O4 - 50,00 50,00 

12 BaIn12O19 - 14,29 85,71 

13 
V2O5-

In2O3 
InVO4 50,00 - 50,00 pomarańczowobrązowa 

Źródło: Opracowanie własne  
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W ramach tej pracy badania potrójnego układu tlenków V2O5-BaO-In2O3 rozpoczęto 

od przygotowania 10 próbek o składach reprezentujących pseudodwuskładnikowy układ 

BaO-InVO4 (tab. 2), tj. układ stanowiący jeden z przekrojów badanego potrójnego 

układu tlenków V2O5-BaO-In2O3. Do przygotowania mieszanin wyjściowych tych 

próbek użyty został węglan baru jako prekursor BaO oraz zsyntezowany w ramach 

niniejszej pracy ortowanadan(V) indu(III). Skład wybranych do badań próbek zamiesz-

czono dodatkowo na trójkącie stężeń składników wybranego do badań potrójnego 

układu tlenków (rys. 3) 

Tabela 2. Skład mieszanin wyjściowych próbek z układu BaO-InVO4 

Lp 

Skład mieszanin 

wyjściowych [% mol] 

Reprezentowane przez próbkę hipotetyczne 

układy cząstkowe lub linie koniugacji układu 

V2O5-BaO-In2O3 BaO InVO4 

1 10,00 90,00 
układ cząstkowy  

InVO4-Ba2InV3O11-In2O3 

2 25,00 75,00 
układ cząstkowy  

InVO4-Ba2InV3O11-In2O3 

3 40,00 60,00 linia koniugacji Ba2InV3O11-In2O3 

4 50,00 50,00 
linia koniugacji Ba2V2O7-In2O3 

lub Ba2InV3O11-BaIn2O4 

5 60,00 40,00 
linia koniugacji Ba3(VO4)2-In2O3 

lub Ba2V2O7-BaIn2O4 

6 66,67 33,33 
linia koniugacji Ba3(VO4)2-BaIn2O4 

lub Ba2V2O7-Ba2In2O5(r.s.) 

7 70,00 30,00 
linia koniugacji  

Ba3(VO4)2-Ba2In2O5(r.s.) 

8 75,00 25,00 linia koniugacji Ba3(VO4)2-Ba3In2O6 

9 80,00 20,00 linia koniugacji Ba3(VO4)2-Ba5In2O8 

10 90,00 10,00 
układ cząstkowy  

BaO-Ba5In2O8-Ba4V2O9 

 Źródło: Opracowanie własne 

Składy próbek, przedstawione w tabeli 2, dobrano tak, by reprezentowały one hipo-

tetyczne układy cząstkowe lub hipotetyczne, możliwe linie podziału potrójnego układu 

tlenków. Rzeczywiste układy cząstkowe będą reprezentowane przez próbki, które 

w stanie równowagi w obszarze subsolidus będą trójfazowe, a rzeczywiste linie podziału 

badanego układu potrójnego wyznaczą próbki, które w stanie równowagi będą dwufazowe. 

Barwę mieszanin wyjściowych wszystkich przygotowanych do badań próbek 

określono jako jasnożółtą i jaśniejącą wraz z zawartością BaCO3, tj. od próbki nr 1 do 

próbki nr 10. 

5.1. Wyniki badań weryfikujących układy dwuskładnikowe tlenków 

Układ V2O5-BaO 

W ramach badań weryfikujących dane literaturowe dotyczące faz tworzących się 

w układzie V2O5-BaO [7-13] przeprowadzono syntezę czterech związków o wzorach 

Ba(VO3)2, Ba2V2O7, Ba3(VO4)2 oraz Ba3V4O13. Przygotowane z węglanu baru i tlenku 

wanadu(V) próbki o składach odpowiadających stechiometrii wymienionych związ-
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ków (tab. 1; próbki 1-4) ogrzewano w kilku dwudziestogodzinnych etapach w zakresie 

temperatur od 550 do 800°C, podnosząc temperaturę każdego kolejnego etapu o 50 lub 

~20±5°C, tj. w temperaturach: I – 550⁰C, II – 600⁰C, III – 650⁰C, IV – 675⁰C,  

V – 695⁰C, VI – 800⁰C.  

Wyniki analizy fazowej próbek przeprowadzone przy użyciu metody dyfrakcji 

promieniowania rentgenowskiego (XRD) potwierdziły otrzymanie czystych fazowo 

związków odpowiednio: metawanadanu(V) baru po prażeniu próbki w temperaturze 

600⁰C, pirowanadanu(V) baru po syntezie w temperaturze 675⁰C, ortowanadanu(V) 

baru po VI etapie ogrzewania, tj. w temperaturze 800⁰C oraz μ–oksometawanadanu(V) 

baru po temperaturze 695⁰C. Otrzymane dyfraktogramy zgodne były pod względem 

liczby, położenia i intensywności zarejestrowanych linii dyfrakcyjnych z kartami 

charakterystyk rentgenowskich zawartymi w bazie PDF 4+ 2018 o numerach kolejno: 

04-011-0837 (Ba(VO3)2), 04-010-2705 (Ba2V2O7) , 01-071-2060 (Ba3(VO4)2) oraz 00-

036-1466 (Ba3V4O13). 

Dodatkowo badania metodą DTA–TG związków Ba(VO3)2 Ba3V4O13 i Ba2V2O7 

wykonane w zakresie temperatur od 20 do 1400°C potwierdziły dane literaturowe 

dotyczące temperatur ich topnienia [7] z dokładnością do ±10°C.  

Wobec braku danych literaturowych dotyczących wartości przerwy energetycznej 

metawanadanu(V) baru oraz μ-oksometawanadanu(V) baru przeprowadzono badania 

tych związków z wykorzystaniem spektroskopii w zakresie ultrafioletu oraz światła 

widzialnego (UV-Vis/DRS). Otrzymane widma poddano transformacji metodą 

Kubelka-Munka i następnie wykreślono zależność kwadratu wartości wynikających 

z tej transformacji (K/M) od energii (E). Kolejno poprowadzono styczną do prostoli-

niowego odcinka otrzymanego wykresu i w punkcie jej przecięcia z osią odciętych 

odczytano wartość przerwy energetycznej. W celu wyznaczenia błędu, z jakim 

możliwe jest oszacowanie tej wartości badaniu poddano ortowanadan(V) baru, którego 

przerwa energetyczna według danych literaturowych wynosi 3,80 eV [11]. Otrzymany 

wykres przedstawiono na rysunku 1. 

 

Rysunek 1. Przekształcenie Kubelka-Munka widma refleksyjnego ortowanadanu(V) baru  

z oszacowaną wartością przerwy energetycznej [opracowanie własne] 
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Oszacowana, opisaną metodą, wartość przerwy energetycznej Ba3(VO4) wynosi 

3,75 eV i pozostaje w dobrej zgodności z podaną w literaturze [11]. Na podstawie 

różnicy pomiędzy wartością literaturową i wyznaczoną doświadczalnie stwierdzono, że 

dokładność oszacowania wartości przerwy energetycznej zastosowaną metodą wynosi 

± 0,05 eV. 

Na rysunku 2 pokazano widma refleksyjne UV-Vis-DR związku Ba(VO3)2 oraz 

Ba3V4O13 po ich transformacji metodą Kubelka-Munka.  

Wyznaczone na ich podstawie wartości przerwy energetycznej są następujące: dla 

metawanadanu(V) baru 2,98 ± 0,05 eV, natomiast dla μ-oksometawanadanu(V) baru 

3,25 ± 0,05 eV. Na postawie tych danych stwierdzono, że oba poddane badaniom 

związki można zaklasyfikować do grupy półprzewodników. 

 

Rysunek 2. Przekształcenie Kubelka-Munka widma refleksyjnego a) Ba(VO3)2, b) Ba3V4O13 z oszacowaną 

wartością przerwy energetycznej [opracowanie własne] 

Układ V2O5-In2O3 

Ortowanadan(V) indu(III), będący jedyną stabilną termodynamicznie fazą krysta-

lizującą w układzie V2O5-In2O3, otrzymano w wyniku ogrzewania równomolowej 

mieszaniny tlenku wanadu(V) i tlenku indu(III) w zakresie temperatur 550-800⁰C 

w trwających po 20 godzin etapach. Czystość otrzymanego związku potwierdzono na 

podstawie wyników badań metodą XRD. Otrzymany dyfraktogram fazy InVO4 zgodny 

był z charakterystyką rentgenowską zawartą w karcie PDF o numerze 00-048-0898. Na 
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krzywej DTA otrzymanego związku, pierwszy endotermiczny efekt rozpoczynał się 

w 1125±10°C co oznacza, że InVO4 topi się w tej temperaturze. Wynik ten nieznacznie 

różni się od podanej w literaturze temperatury topnienia tego związku, a wynoszącej 

1135°C [27]. 

Układ BaO-In2O3 

Badania przeprowadzone w ramach tej części pracy opierały się na syntezie ośmiu 

związków z układu BaO-In2O3, które według doniesień literaturowych krystalizują 

w badanym układzie dwuskładnikowym. Mieszaniny wyjściowe do syntez (tab. 1; 

próbki 6-13) przygotowano poprzez naważenie odpowiednich ilości węglanu baru oraz 

tlenku indu(III) i następnie poddano je etapowemu prażeniu w zakresie temperatur 

800-1450°C w trwających, analogicznie jak w przypadku poprzednich próbek, po 20 

godzin etapach. Skład fazowy oraz barwę próbek po ostatnich etapach ich prażenia 

przedstawiono w tabeli 3. 

Tabela 3. Skład fazowy oraz barwa próbek z układu BaO-In2O3 po ostatnim etapie ogrzewania 

Lp. 
Wzór 

związku 

Temperatura 

ostatniego etapu 

ogrzewania [⁰C] 

Skład fazowy Barwa 

1 Ba5In2O8 1250 Ba3In2O6, LN* jasnoszara 

2 Ba4In2O7 1000 Ba4In2O7 jasnożółta 

3 Ba3In2O6 1250 Ba3In2O6 oliwkowa 

4 Ba8In6O17 1250 
Ba3In2O6, Ba2In2O5, 

Ba8In6O17 
zielonożółta 

5 Ba2In2O5 1000 
Ba2In2O5 odmiana 

ortorombowa 
jasnożółta 

6 Ba4In6O13 1000 Ba4In6O13 jasnożółta 

7 BaIn2O4 1450 BaIn2O4 jasnożółta 

8 BaIn12O19 1200 In2O3, BaIn2O4 jasnożółta 

LN* – na dyfraktogramie identyfikowano linie dyfrakcyjne, których nie można było przyporządkować do 

żadnej ze znanych faz 

Źródło: Opracowanie własne  

Na podstawie wyników badań metodą dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego 

próbek z układu BaO-In2O3 po ostatnim etapie ich prażenia stwierdzono, że w czystej 

postaci otrzymano następujące związki: oraz BaIn2O4. Dodatkowo stwierdzono, że 

fazy Ba4In2O7 i Ba3In2O6 charakteryzują się silnie higroskopijnymi właściwościami. 

Pozostawienie próbek tych związków na kilkanaście godzin na powietrzu powodowało 

znaczące zmiany w zarejestrowanych dyfraktogramach. Identyfikowanych linii dyfrak-

cyjnych nie można było przypisać żadnej ze znanych faz, dodatkowo obserwowano rów-

nież znaczne poszerzenie tych linii, co świadczyć może o obecności fazy amorficznej. 

W celu weryfikacji danych literaturowych dotyczących przemian polimorficznych 

pentatlenku dibaru i diindu próbkę tego związku poddano prażeniu w temperaturze 

1000⁰C przez 8 godzin i następnie schłodzono ją gwałtownie do temperatury otoczenia. 

Na zarejestrowanym dyfraktogramie tej próbki identyfikowano jedynie odmianę 

rombową Ba2In2O5, co nie potwierdziło informacji literaturowych, według których 

w zakresie temperatur 925-1040⁰C stabilną termicznie odmianą polimorficzną jest 

odmiana tetragonalna. 
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5.2. Równowagi fazowe w stanie stałym w układzie BaO–InVO4 

Przedstawione w tabeli 1 próbki reprezentujące układ BaO-InVO4, stanowiący przekrój 

badanego układu potrójnego tlenków V2O5-BaO-In2O3, poddano następującym etapom 

ogrzewania: 

I – 600⁰C (20 h), II – 700⁰C (20 h), III – 800⁰C (20 h), IV – 950⁰C (20 h), V –

1000⁰C (20 h), VI – 1000⁰C (20 h), VII – 1100⁰C (20 h), VIII – 1250⁰C (20 h). 

Przy czym w przypadku próbek nr 1-5 syntezę zakończono, gdy ich skład fazowy 

po dwóch kolejnych etapach ogrzewania nie uległ zmianie, a liczba identyfikowanych 

faz była zgodna z regułą Gibbsa rozszerzoną o prawo sąsiadujących obszarów. 

Skład fazowy oraz barwa próbek z układu BaO-InVO4 po ostatnim etapie ich 

ogrzewania przedstawiono w tabeli 4. 

Analiza składów fazowych próbek reprezentujących przekrój BaO-InVO4 pozwo-

liła na stwierdzenie, że tylko próbki nr 1-5 osiągnęły stan równowagi fazowej. 

W trakcie etapowego ogrzewania tych próbek zaszły reakcje chemiczne z utworzeniem 

związków współistniejących ze sobą w obszarze subsolidus układu V2O5-BaO-In2O3. 

I tak: 

 w próbkach nr 1 i 2 reakcja: 

3 InVO4(s) + 2 BaCO3(s) = Ba2InV3O11(s) + In2O3(s) +2 CO2(g)   (3) 

Ortowanadan(V) indu(III) zawarty w mieszaninach wyjściowych próbek 1 i 2 był 
w nadmiarze w stosunku do stechiometrii reakcji (3) i dlatego ostatecznie związek ten 
pozostaje jako faza równowagowa współistniejąca z produktami tej reakcji, tj. 
z Ba2InV3O11 i In2O3. 

 w próbce nr 3: 

6 InVO4(s) + 4 BaCO3(s) = 2 Ba2InV3O11(s) + 2 In2O3(s) + 4 CO2(g) (4) 

 w próbce nr 4: 

2 InVO4(s) + 2 BaCO3(s) = Ba2V2O7(s) + In2O3(s) + 2 CO2(g) (5) 

 w próbce nr 5: 

4 InVO4(s) + 6 BaCO3(s) = 2 Ba3(VO4)(s) + 2 In2O3(s) + 6 CO2(g) (6) 

Tabela 4. Skład fazowy oraz barwa próbek z układu BaO-InVO4 po ostatnim etapie ogrzewania 

Lp. 

Zawartość BaO 
w mieszaninie 
wyjściowej  
[% mol] 

Temperatura 
ostatniego 
etapu 
ogrzewania 
[⁰C] 

Skład fazowy Barwa 

1 10,00 800 
InVO4, In2O3, 
Ba2InV3O11 

jasnożółta 

2 25,00 800 
In2O3, Ba2InV3O11, 
InVO4 

jasnożółta 

3 40,00 800 In2O3, Ba2InV3O11 jasnożółta 

4 50,00 1000 In2O3, Ba2V2O7 jasnożółta 

5 60,00 1000 Ba3(VO4)2, In2O3 
jasnożółta, 
piaskowa 



Reaktywność w stanie stałym pomiędzy tlenkami V2O5, BaO i In2O3  

oraz potencjalne zastosowania tworzących się faz 

 

51 

6 66,67 1250 
Ba3(VO4)2, In2O3, 
Ba4In6O13 

jasnożółta, 
piaskowa 

7 70,00 1250 
Ba3(VO4)2, Ba4In6O13, 
In2O3 

jasnożółta, 
piaskowa 

8 75,00 1250 
Ba3(VO4)2, Ba3In2O6, 
Ba2In2O5 

jasnożółta, 
piaskowa 

9 80,00 1250 
Ba3(VO4)2, Ba3In2O6, 
Ba2In2O5 

jasnoszara 

10 90,00 1000 
BaCO3, Ba3(VO4)2, 
Ba4In2O7* 

jasnoszara 

* – próbka nadtopiona, na dyfraktogramie identyfikowane linie dyfrakcyjne, których nie można było 
przyporządkować do żadnej ze znanych faz. 
Źródło: Opracowanie własne  

Na podstawie tych wyników badań wyznaczono trzy linie koniugacji w obszarze 
subsolidus badanego potrójnego układu tlenków, tj. Ba2InV3O11-In2O3, Ba2V2O7-In2O3 
oraz Ba3(VO4)2-In2O3, co zostało przedstawione za rysunku 3 obrazującym trójkąt 
stężeń składników układu V2O5-BaO-In2O3. Czwarta przedstawiona na rysunku linia 
podziału, tj. Ba2V2O7-InVO4 została wyznaczona w ramach badań przeprowadzonych 
w pracy [6]. Poza tym skład fazowy próbek nr 1 i 2 w stanie równowagi pozwolił na 
wyodrębnienie układu cząstkowego Ba2InV3O11-In2O3-InVO4 w badanym układzie 
potrójnym. Biorąc także pod uwagę wyznaczone linie koniugacji tego potrójnego układu, 
tj. rzeczywiste układy dwuskładnikowe oraz prawo sąsiadujących obszarów, bez żad-
nych wątpliwości można w układzie trójskładnikowym wydzielić kolejne dwa układy 
składowe, a mianowicie Ba2InV3O11-Ba2V2O7-In2O3 oraz Ba2V2O7-Ba3(VO4)2-In2O3.  

 

Rysunek 3. Trójkąt stężeń składników układu V2O5-BaO-In2O3 z zaznaczonymi składami próbek z układu 

BaO-InVO4 (1-10), wyznaczonymi liniami koniugacji oraz układami cząstkowymi Ba2InV3O11-In2O3-

InVO4 (I), Ba2InV3O11-Ba2V2O7-In2O3 (II), Ba2V2O7-Ba3(VO4)2-In2O3 (III) i fazami Ba2InV3O11 (B) i Ba2In2-

xVxO5+x (A) [opracowanie własne] 
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W dalszym etapie prac próbkę nr 2 reprezentującą wyznaczony układ cząstkowy 

Ba2InV3O11-In2O3-InVO4, po ostatnim etapie jej ogrzewania poddano badaniom 

metodą DTA-TG. Na rysunku 4 pokazano krzywą DTA tej trójfazowej próbki, na 

której zarejestrowany został jeden efekt endotermiczny o temperaturze początku 

równej 865±5ºC. 

 

Rysunek 4. Fragment krzywej DTA próbki nr 2 zawierającej w stanie Ba2InV3O11, In2O3 i InVO4 

[opracowanie własne] 

Na podstawie wyników badań próbki 2 metodą DTA-TG stwierdzono, że fazy 

konstytuujące wyodrębniony w ramach przeprowadzonych badań układ cząstkowy 

Ba2InV3O11-In2O3-InVO4 współistnieją ze sobą w stanie stałym w atmosferze powietrza 

do temperatury 865±5⁰C. Wartość ta pozostaje w dobrej korelacji z podaną w literaturze 

temperaturą topnienia mieszaniny eutektycznej tworzącej się pomiędzy Ba2InV3O11 

i ortowanadanem(V) indu(III) wynoszącą 870±5⁰C [6]. 

Analiza składów fazowych pozostałych próbek reprezentujących badany układ 

BaO-InVO4, tj. o numerach 6-7 (tab. 4), wykazała, że próbki te nie osiągnęły stanu 

równowagi w wyniku przeprowadzonych etapów prażenia. 

Zmiana składu fazowego tych próbek po kolejnych etapach syntezy wskazuje, że 

w próbkach rozpoczęły się reakcje z utworzeniem różnych związków pośrednich, które 

ostatecznie powinny odreagować do faz równowagowych. Np. w próbce nr 6 po ostatnim 

etapie prażenia w temperaturze 1250ºC, obok dominującej fazy Ba3(VO4)2 identyfi-

kowano In2O3 i Ba4In6O13, co wskazuje, że te dwie ostatnie fazy powinny przerea-

gować z utworzeniem BaIn2O4. Ostatecznie w stanie równowagi w obszarze subsolidus 

powinny współistnieć Ba3(VO4)2 i BaIn2O4. Badania w celu potwierdzenia tego 

stwierdzenia oraz dokonania podziału całego układu potrójnego tlenków V2O5-BaO-

In2O3 na układy składowe znacznie wykraczają poza ramy tej pracy i będą kontynuo-

wane w najbliższej przyszłości. Doprowadzenie pozostałych próbek do stanu równowagi 

wymaga bowiem nie tylko ich dodatkowego długotrwałego prażenia w temperaturach 

znacznie wyższych niż 1450ºC, ale także ostatecznego ustalenia rodzaju i struktur 

związków tworzących się w układzie BaO-In2O3 i dlatego będzie to przedmiotem 

odrębnej już zaplanowanej pracy. 
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6. Podsumowanie i wnioski 

Wyniki przeprowadzonych prac doświadczalnych przy użyciu metod XRD, DTA-

TG oraz UV-Vis/DRS potwierdziły hipotezę badawczą, że trójskładnikowy układ 

tlenków V2O5-BaO-In2O3 składa się z kilku układów parcjalnych, a wśród nich z ukła-

dów cząstkowych: Ba2InV3O11-In2O3-InVO4, Ba2InV3O11-Ba2V2O7-In2O3 oraz 

Ba2V2O7-Ba3(VO4)2-In2O3. Wyniki tych badań pozwoliły także na wyznaczenie trzech 

linii koniugacji potrójnego układu tlenków V2O5-BaO-In2O3, tj. rzeczywistych układów 

dwuskładnikowych: Ba2InV3O11-In2O3, Ba2V2O7-In2O3 i Ba3(VO4)2-In2O3. Oznacza to, 

że materiały, których skład będzie reprezentować te potrójne lub dwuskładnikowe 

układy będą materiałami hybrydowymi stanowiącymi mieszaniny trzech lub dwóch 

związków o różnych wypadkowych właściwościach fizykochemicznych, w tym stabil-

ności termicznej. W tym zakresie wykazano m.in. że materiały stanowiące mieszaniny 

trzech związków Ba2InV3O11 z In2O3 i InVO4 będą trwałe w atmosferze powietrza do 

temperatury 865±5⁰C. Z kolei Pozostałe trójfazowe mieszaniny zawierające Ba2InV3O11 

z Ba2V2O7 i In2O3 oraz Ba2V2O7 z Ba3(VO4)2 i In2O3 są termicznie stabilne co najmniej 

do 1000⁰C. 

Mimo że badania są kontynuowane m.in. w celu dokonania pełnego podziału 

układu V2O5-BaO-In2O3 na układy składowe, to wyniki otrzymane w ramach tej pracy 

już w obecnej formie mogą stanowić podstawę do podejmowania dalszych badań, 

zmierzających do znalezienia zastosowań dla scharakteryzowanych jedno-, dwu- 

i trójfazowych materiałów.  
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Reaktywność w stanie stałym pomiędzy tlenkami V2O5, BaO i In2O3 

oraz potencjalne zastosowania tworzących się faz 

Streszczenie  

Nieznane produkty reakcji InVO4 z BaO, w stanie stałym w powietrzu, badano w całym zakresie stężeń 
reagujących związków. Na podstawie otrzymanych wyników wyodrębniono trzy układy składowe 

trójskładnikowego układu tlenków V2O5-BaO-In2O3, tj. układy Ba2InV3O11-In2O3-InVO4, Ba2InV3O11-

Ba2V2O7-In2O3 i Ba2V2O7-Ba3(VO4)2-In2O3. W tej pracy zostały także zsyntezowane związki tworzące się 

w dwuskładnikowych układach V2O5-BaO, V2O5-In2O3 i BaO-In2O3, tj. układach budujących potrójny 
układ tlenków V2O5-BaO-In2O3 oraz uzupełnione brakujące dane o niektórych z nich. Otrzymane próbki 

charakteryzowano za pomocą XRD, symultanicznych technik DTA–TG i UV-Vis-DR. Skład fazowy 

badanych próbek ustalano na podstawie badań metodą XRD, a ich stabilność termiczną metodą DTA-TG. 

Za pomocą metody UV-Vis-DR wykazano między innymi, że związki Ba(VO3)2 i Ba3V4O13 należą do 
klasy ceramicznych półprzewodników. Badania będą kontynuowane w celu znalezienia zastosowań dla 

otrzymanych w tej pracy materiałów jedno- i wielofazowych. 

Słowa kluczowe: układ V2O5-BaO-In2O3, równowagi fazowe, XRD, DTA–TG 

Solid state reactivity between oxides V2O5, BaO and In2O3 and potential 

applications of forming phases 

Abstract  

The unknown reaction products of InVO4 with BaO, in solid state in air, were tested over the entire range 

of concentrations of reacting compounds. Based on the results obtained, three partial subsystems were 
isolated, i.e. Ba2InV3O11-In2O3-InVO4, Ba2InV3O11-Ba2V2O7-In2O3 and Ba2V2O7-Ba3(VO4)2-In2O3 from 

the ternary V2O5-BaO-In2O3 oxides system. In this work, the compounds formed in the two-component 

systems V2O5-BaO, V2O5-In2O3 and BaO-In2O3, i.e. systems building the three-component system of 

oxides V2O5-BaO-In2O3, were synthesized and missing data on some of them was supplemented. The 
obtained samples were characterized by powder XRD, simultaneous DTA-TG, and UV-Vis-DR 

techniques. The phase composition of the tested samples was determined by the XRD method and their 

thermal stability by the DTA-TG method. Using the UV-Vis-DR method, it was demonstrated, among 

others, that Ba(VO3)2 and Ba3V4O13 compounds belong to the class of ceramic semiconductors. 
Research will be continued to find applications for single and multiphase materials obtained in this work. 

Keywords: V2O5-BaO-In2O3 system, phase equilibria, XRD, DTA 
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Badania właściwości termofizycznych powłok 

intermetalicznych Fe-Al w stanie po natryskaniu GDS 

1. Wstęp 

W trakcie natryskiwania gazodetonacyjnego (GDS) proszków na osnowie faz 

międzymetalicznych z układu Fe-Al, powstaje wielofazowa struktura zawierająca 

ceramikę tlenkową. Spośród wielu zalet tak wytworzonych powłok można wymienić 

dużą odporność na oddziaływanie wysokich temperatur w agresywnym chemicznie 

środowisku i bardzo dobrą odporność na zużywanie tribologiczne. 

Efektywne wykorzystanie powłok na osnowie fazy FeAl wymaga dobrego zrozu-

mienia właściwości termofizycznych, takich jak pojemność cieplna, rozszerzalność 

cieplna, dyfuzyjność i przewodność cieplna oraz ich zachowania w interesującym zakresie 

temperatur. Ciepło właściwe dostarcza przydatnych informacji o zjawiskach zależnych 

od temperatury związanych z drganiami sieci, elektronami przewodzącymi i wzbu-

dzeniami magnetycznymi [1]. Poza tym parametry takie jak rozszerzalność i przewod-

ność cieplna mają kluczowe znaczenie dla określenia właściwości tribologicznych 

i innych istotnych właściwości materiału stosowanego w podwyższonych i wysokich 

temperaturach [2, 3]. 

W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości cieplno-fizycznych powłok 

ochronnych typy Fe-Al natryskanych metodą gazodetonacyjną, w zakresie cykli 

niskotemperaturowych do 200
°
C. 

2. Materiał i metody badawcze 

Przedmiotem badań były powłoki natryskane na stal kotłową 15HM metodą 

gazodetonacyjną z intermetalicznego materiału proszkowego na osnowie fazy FeAl 

z 40-procentową zawartością aluminium. Proszek wytworzono metodą VIGA 

(Vacuum Inert Gas Atomization). 

2.1. Różnicowa kalorymetria skaningowa (DSC) 

Różnicowa kalorymetria skaningowa (DSC – ang. Differential Scanning Calo-

rimetry) jest ulepszoną wersją różnicowej analizy termicznej (DTA). W tej metodzie 

mierzona jest zmiana różnicy strumienia cieplnego, powstającego między próbką 

referencyjną i właściwą, wymuszona przez zadany program temperaturowy. Metoda 

DSC może być stosowania w analizie fazowej, wyznaczaniu ciepła właściwego oraz 

do pomiaru ciepła przemian fazowych, jak również reakcji chemicznych. W technice 

pomiarowej DSC stosuje się dwie podstawowe metody pomiarowe: 

 z kompensacją mocy (power compensated DSC); 

 z przepływem ciepła (heat flux DSC) [4, 5]. 

                                                                   
1 tomasz.chrostek@uwm.edu.pl, Katedra Technologii Materiałów i Maszyn, Wydział Nauk Technicznych, 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztnie, http://www.uwm.edu.pl/. 
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Przygotowanie próbek do badań DSC polegało na pobraniu z badanej powłoki 

wycinka o długości boku 3 mm i grubości 1 mm (rys. 1) oraz masie 52,12 mg. Następnie 

wyznaczono dokładną masę tygli, odpowiednio 38,88 mg referencyjnego i 38,85 mg 

do umieszczenia badanego materiału. Należy zwrócić szczególną uwagę na dokładność 

pomiaru masy, gdyż jest to wielkość, do której jest odnoszona ilość ciepła pochło-

niętego przez materiał podczas jego ogrzewania. Ważne jest również by masa tygli 

była do siebie zbliżona. Niezbędne do określenia ciepła właściwego pomiary masy 

wykonano za pomocą wagi laboratoryjnej Sartorius MSU225P-0TR-DI. Masę wyzna-

czono z dokładnością do 0,01 mg. 

 

Rysunek 1. Próbki przygotowane do badań termofizycznych, cięte metodą elektroiskrową  

[opracowanie własne] 

Do badań wykorzystano kalorymetr DSC NETZSCH 204 F1 Phoenix. Rejestruje 

on energię konieczną do sprowadzenia do zera różnicy temperatur między próbką badaną 

a próbką referencyjną. Mierzonym parametrem jest swobodny przepływ strumienia 

ciepła. Pomiary wykonuje się na próbkach o masach od kilku do kilkudziesięciu mili-

gramów dla materiałów o małej gęstości i setek miligramów dla materiałów o dużej 

gęstości i małym cieple właściwym. Przy doborze masy decydującym parametrem jest 

jej pojemność cieplna. 

Stosując metodę DSC można wyznaczyć ciepło właściwe materiału w tych 

przedziałach temperaturowych, w których nie występują żadne przemiany fizyczne 

i chemiczne, zaś zmiana entalpii badanego materiału jest następstwem zmian ciepła 

właściwego w funkcji temperatury. Podczas rejestracji krzywej DSC, wykorzystuje się 

informacje o sygnale odniesienia. W terminologii kalorymetrycznej oznacza to uwzględ-

nienie kształtu krzywej bazowej. Tę krzywą rejestrowano dla warunków dokładnie 

odpowiadających pomiarowi zasadniczemu przy pustych komorach pomiarowych. 

Zachowanie tych samych warunków oznacza przeprowadzenie pomiaru przy takiej 

samej, standardowej szybkości przepływu gazu N2 wynoszącej 20 ml/min, który 

stanowi atmosferę ochronną badanego materiału. Badania przeprowadzono dwukrotnie 

w temperaturze od 20
°
C do 200

°
C z prędkość grzania wynoszącą 10 K/min. Przed 

wykonaniem pomiarów próbkę wygrzewano w temperaturze 600
°
C przez 30 min. 
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Zakres zastosowania danej metody badań ciepła właściwego jest dość istotnie ogra-

niczony. W pracy zastosowano metodę doświadczalnego określenia pojemności cieplnej, 

czyli metodę trzech krzywych (rys. 2). Jest to metoda pomiaru porównawczego (względ-

nego), przy której dokonuje się porównania wielkości mierzonej ze znaną wartością tej 

samej wielkości. Metoda ta doskonale nadaje się do badań metali i ich stopów. Polega 

ona na wyznaczeniu, w trzech oddzielnych pomiarach, wartości różnicy strumienia 

entalpii w funkcji temperatury: 

 pierwszy pomiar: wyznaczenie linii bazowej – aby uzyskać sygnał DSC związany 

tylko z badaną próbką należy wykonać pomiar przy obydwu pustych naczyniach 

(DSCBas) i stosować zbliżone co do masy materiału tygle pomiarowe; 

 drugi pomiar: wyznaczenie linii standard (DSCstandard) – stanowi ona podstawę 

oznaczenia zależności ciepła właściwego stabilnej termicznie substancji od tempe-

ratury w oparciu o pojedynczy, korygujący pomiar (DSCBas). Materiał wzorcowy 

znajduje się w komorze pomiarowej, a w komorze odniesienia znajduje się pusty 

tygiel; 

 trzeci pomiar, tworzący krzywą materiału wykonuje się z badaną próbką w komorze 

pomiarowej DSCsample oraz z pustym tyglem w komorze odniesienia. 

 

Rysunek 2. Wyznaczanie ciepła właściwego metodą trzech krzywych [opracowanie własne] 

Wszystkie trzy sygnały są wyznaczane dla jednakowych nastaw przyrządu pomia-

rowego w celu zapewnienia identycznych warunków pomiarowych. Mając powyższe 

zależności oraz znając charakterystykę pojemności cieplnej wzorca Cp,standard, jego masę 

mstandard oraz masę próbki msample, ciepło właściwe można obliczyć według wzoru (1): 

   
         

           
 

                

                  
              (1) 

gdzie: mstandard – masa wzorca, DSCstandard – sygnał DSC wzorca, DSCsample – sygnał 

DSC badanej próbki, DSCBas – sygnał DSC linii bazowej, Cp,standard – pojemność 

cieplna wzorca. 

Materiał stosowany na wzorzec musi się charakteryzować stabilnością termiczną. 

Jego właściwości cieplne muszą być ściśle określone i znane. W badaniach użyto szafi-
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rowej próbki Al2O3 o masie 27,01 mg, gdyż jej ciepło właściwe w szerokim zakresie 

temperaturowym (70-2250 K) jest dobrze znane. Do opracowania sygnałów zasto-

sowano standardowe oprogramowanie z wprowadzonymi charakterystykami wzorca. 

2.2. Pomiary dylatometryczne (DIL) 

Dylatometria (DIL – ang. dilatometer) jest metodą służącą do precyzyjnego 

wyznaczania zmian wymiarów ciał stałych, proszków oraz cieczy w funkcji narzu-

conego programu temperaturowego. Rozszerzalność cieplna (rozszerzalność termiczna) 

to jedna z podstawowych właściwości fizycznych materiałów, mająca duże znaczenie 

praktyczne, zarówno pozytywne, jak i negatywne. Właściwość ta polega na zwiększaniu 

się objętości ciała w miarę wzrostu ich temperatury, przy zachowaniu stałego ciśnienia. 

Główną cechą badań dylatometrycznych jest pomiar liniowych wymiarów badanego 

materiału w funkcji zmian temperatury. Kiedy następuje jej wzrost, zwiększa się objętość 

materiału. W sposób ilościowy zmianę wymiarów opisuje współczynnik rozszerzal-

ności termicznej, który dostarcza informacji, w jaki sposób materiał reaguje na zmianę 

temperatury. W czasie gdy atomy zaczynają otrzymywać dodatkową porcję energii 

w postaci ciepła, wzrasta ich ruch oscylacyjny wokół średnich położeń. Dzięki temu 

rośnie średnia odległość pomiędzy atomami. Wymiary mogą ulec zmianie również 

poprzez występowanie przemian fazowych. Badania dylatometryczne pozwalają na 

precyzyjne wyznaczenie takich zależności, jak współczynnik rozszerzalności cieplnej 

i wyznaczenie temperatur zachodzących przemian [6]. 

W stopie poddanym procesom cieplnym związanych w warunkach eksploatacyjnych 

mogą towarzyszyć dwa rodzaje zmian wymiarowych: 

 odwracalne, zależne wyłącznie od temperatury określane typową dla danego stopu 

wartością współczynnika rozszerzalności cieplnej; 

 trwałe, które są efektem rozpuszczania składników stopowych w roztworze stałym α. 

Zjawisko zmian objętości, a w przypadku ciała stałego również wymiarów linio-

wych, pod wpływem zmian temperatury jest charakteryzowane wartością współczynnika 

rozszerzalności objętościowej β, współczynnika rozszerzalności liniowej α lub też 

wydłużenia względnego ε. Wszystkie te współczynniki są zależne od temperatury. 

Pełną informację o nich można zatem uzyskać tylko przez określenie charakterystyki 

termicznej (temperaturowej), która jest opisem zależności funkcyjnej danej wielkości 

od temperatury [7, 8]. 

Badanie charakterystyk termicznych rozszerzalności liniowej, czyli określanie zależ-

ności rozszerzalności liniowej od temperatury, wiąże się z koniecznością zachowania 

wysokiej rozdzielczości pomiaru temperatury. Wymaga to odpowiedniego doboru 

metody badań oraz odpowiedniej konstrukcji układu pomiarowego. Pomiar dylato-

metryczny wykonywany jest za pomocą transformatorowego czujnika przemieszczeń 

liniowych LVDT (ang. Linear Variable Differential Transformer) o układzie różni-

cowym z przesuwanym rdzeniem. Sygnał rozszerzalności cieplnej uzyskuje się podczas 

ogrzewania materiału ze stałą szybkością lub utrzymywaną w warunkach izotermicznych. 

Sygnał napięcia jest proporcjonalny do rozszerzania próbki. Surowy sygnał jest konwer-

towany na zmianę długości poprzez kalibrację przyrządu za pomocą wzorca o dobrze 

zdefiniowanej i powtarzalnej rozszerzalności cieplnej. Wyniki wysokiej dokładności 

można uzyskać za pomocą metod korekcji przed obliczeniem fizycznych wartości . 
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Przy jego użyciu można określić względną rozszerzalność liniową w funkcji tempe-

ratury (T). Fizyczny (różnicowy) współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej 

CLTE (ang. Coefficient of Linear Thermal Expansion) jest nachyleniem krzywej 

rozszerzalności cieplnej w danej temperaturze. Odpowiada zatem pierwszej pochodnej 

krzywej rozszerzalności cieplnej w zależności od temperatury (2): 

      
 

     
 
     

  
   

 

  
 
  

  
      (2) 

gdzie: l0 – początkowa długość próbki w temperaturze pokojowej (20°C). 

 

Średni współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej, definiowany jako nachylenie 

siecznej przechodzącej przez dwa punkty krzywej rozszerzalności cieplnej (rys. 3), odno-

szący się do początkowej długości próbki, został obliczony ze zmierzonej rozszerzal-

ności cieplnej według poniższego wzoru (3): 
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Rysunek 3. Średni współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej [opracowanie własne] 

Fizyczny współczynnik rozszerzalności jest nachyleniem względnej krzywej zmiany 

długości w danej temperaturze. Odpowiada więc pierwszej pochodnej Δl/l0. Wydłużenie 

względne badanej próbki jest określane jako parametr wtórny (4): 

     
          

     
 

  

  
      (4) 

gdzie: l(T) – długość badanej próbki w temperaturze T, T0 – temperatura 

początkowa (pokojowa). 

 

Na podstawie wyników liniowej rozszerzalności wyznaczono również zmianę 

gęstości (5): [7-10]: 

     
     

         
 (5) 
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Badania przeprowadzono przy pomocy dylatometru NETZSCH DIL 402 C. 
Grubość powłoki wynosi 0,80 mm. Próbkę wycięto przy pomocy elektrodrążarki 
drutowej i oddzielono od stalowego podłoża. Próbkę o długości 12,50 mm (rys. 1) 
badano w kierunku promieniowym. Proces rozpoczęto od temperatury otoczenia (około 
20°C) i z prędkością 10 K/min nagrzewano do temperatury około 200°C. Badania 
przeprowadzono w atmosferze argonu z przepływem wynoszącym 50 ml/min. 

Do pomiarów gęstości wykorzystano wagę grawimetryczną Metter Toledo AT261. 
Wyznaczenie gęstości odbywa się z wykorzystaniem siły wyporu (prawo Archimedesa), 
co wiąże się z ważeniem próbki w powietrzu, a następnie w cieczy o znanej gęstości. 
Stosując metodę grawimetryczną, gęstość ciała stałego można obliczyć według 
następującego wzoru: 

  
  

     
               (6) 

gdzie: ρ – gęstość próbki, ma – masa próbki w powietrzu, ml – masa próbki 
w cieczy pomocniczej, ρl – gęstość cieczy pomocniczej, ρa – gęstość powietrza. 

Pomiary wykonano w temperaturze pokojowej z rozdzielczością do 0,1 mg. Jako 
płyn zanurzeniowy wykorzystano wodę destylowaną z flokulantem zmniejszającym 
napięcie powierzchniowe. Aby dodatkowo wyeliminować błędy pomiarowe spowodo-
wane ograniczoną zwilżalnością próbki, pomiary wykonano pięciokrotnie na dwóch 
próbkach DIL i LFA (rys. 1). Wartość obliczono na podstawie średniej ważonej, 
odrzucając pomiary skrajne. 

Tak jak w przypadku badań mikrokalorymetrycznych badaniom poddano próbkę 
stabilną termicznie, wygrzewaną w temperaturze 600

°
C przez 30 min. Wykonano dwa 

cykle grzania z szybkością 10 K/min. 

2.3. Pomiary dyfuzyjności 

Przewodność cieplna λ, w warunkach ustalonych i dyfuzyjność cieplna a, w warun-
kach nieustalonych są ważnymi parametrami termofizycznymi niezbędnymi przy opisie 
zjawisk transportu ciepła w analizowanych materiałach. W procesie produkcji i przetwa-
rzania materiałów znajomość ich właściwości termicznych odgrywa kluczową rolę [11]. 

Dyfuzyjność cieplna (współczynnik wyrównania temperatury) a [mm
2
/s] jest specy-

ficzną własnością materiału, charakteryzującą przewodzenie ciepła w warunkach nieusta-
lonych. Wartość ta pozwala określić jak szybko dany materiał reaguje na zmiany tempe-
ratury. Aby móc przewidzieć zachowanie materiału w czasie chłodzenia, dokonać symu-
lacji przestrzennych zmian temperatury, potrzebna jest znajomość wartości dyfuzyj-
ności cieplnej. Jest ona niezbędna do obliczeń wykorzystujących równanie różnicz-
kowe Fouriera, opisujące przewodzenie ciepła w stanie nieustalonym [12]. 

 

Rysunek 4. Transport energii w postaci ciepła w wyniku zewnętrznej różnicy temperatur [13] 
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Przewodność cieplna (współczynnik przewodzenia ciepła) λ [
 

   
] określa transport 

energii w postaci ciepła, na wskroś pewnej masy próbki w wyniku zewnętrznej różnicy 

temperatur (rys. 4). Zgodnie z drugim prawem termodynamiki ciepło płynie zawsze 

w kierunku obszaru o niższej temperaturze [11]. 

Zależność między wielkością transportowanego ciepła w jednostce czasu (dQ/dt –

 przepływem ciepła Q) oraz gradientem temperatury (ΔT/Δx) dla obszaru o powierzchni 

A, przez który ciepło płynie prostopadle ze stałą szybkością [11], jest opisana 

podstawowym równaniem przewodnictwa cieplnego (7): 

  

  
       

     

  
      

  

  
    (7) 

Przegląd wartości przewodności cieplnej i współczynnika dyfuzji dla wybranych 

materiałów przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1. Wartości przewodności cieplnej i współczynnika dyfuzyjności cieplnej wybranych materiałów [14] 

Materiał 
Przewodność 

[W/(m*K)] 

Dyfuzyjność 

[mm
2
/s] 

Aluminium 202,4-284,9 97-98,8 

99,7%Al, 0,2% 

Fe 
226,2 - 

Żelazo 79,5-81 22,8 

Al2O3 24-39 12 

Dyfuzyjność cieplną możemy zmierzyć przy pomocy laserowej metody impulsowej 

LFA (ang. Laser Flash Apparatus), która jest metodą absolutną i wszechstronną. 

Metoda ta opracowana została na początku lat 60. przez Parkera i jego współ-

pracowników. Podczas pomiaru dolna powierzchnia płaskiej, równoległościennej 

próbki (rys. 5) jest ogrzewana przez specjalnie wygenerowany, krótki impuls laserowy. 

W konsekwencji obserwujemy zmianę temperatury w czasie na górnej powierzchni 

próbki, która jest rejestrowana za pomocą detektora podczerwieni [15]. 

 

Rysunek 5. Schemat pomiaru laserową metodą impulsową (LFA) [16] 

Dyfuzyjność cieplna (8) dla próbki o grubości d jest wyznaczana na podstawie 

czasu połówkowego (t1/2, wartość na osi czasu odpowiadająca połowie wysokości 

sygnału). Metoda LFA pozwala również wyznaczyć wartości ciepła właściwego cp(T) 
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mierzonych próbek na podstawie wysokości sygnału (ΔTmax) i porównaniu go 

z analogicznym sygnałem dla materiału referencyjnego o dokładnie znanej wartości 

cp(T)ref. Im wyższa jest dyfuzyjność cieplna próbki, tym bardziej stromy jest wzrost 

sygnału w detektorze (rys. 6). 

 

Rysunek 6. Typowy przebieg sygnału LFA [16] 

         
  

  
 

 (8) 

gdzie: a – dyfuzyjność cieplna [mm
2
/s], d – grubość próbki [mm], t1/2 – czas połowy 

maksimum sygnału [s]. 

Współczynnik przewodności cieplnej λ(T) jest stałą właściwością materiałową, 

charakteryzującą go w stacjonarnych warunkach transportu ciepła i wyliczany jest za 

pomocą poniższego równania (9) [9, 17]: 

                         (9) 

gdzie: λ – przewodność cieplna, a – dyfuzyjność cieplna, cp – ciepło właściwe,  

ρ – gęstość. 

Eksperymenty laserowe z użyciem lampy błyskowej przeprowadzono przy użyciu 

aparatu laserowego NETZCH LFA 457. Zastosowano czas impulsu świetlnego 0,5 ms. 

Testy prowadzono od temperatury pokojowej do około 530°C przy pierwszym 

pomiarze (a) i od 580°C do około 1000°C przy drugim pomiarze (b). Badania 

przeprowadzono w dynamicznej atmosferze gazu obojętnego argonie, przy przepływie 

40 ml/min. Do badań użyto próbki o średnicy 12,5 mm i wysokości 0,70 mm (rys. 1). 

Wartości dyfuzyjności cieplnej a(Ti), gdzie Ti jest wartością temperatury pojedynczego 

strzału LFA, uzyskano stosując do każdego pomiaru model Cowan’a uwzględniający 

straty ciepła (błąd adiabatyczny) [18], z modelem korelacji impulsów, wbudowanym 

w oprogramowanie NETZSCH Proteus. 
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3. Wyniki badań 

Powłoki GDS wykazują specyficzne właściwości fizyczne w stosunku do materiału 

proszkowego, ponieważ wytworzone powłoki wykazują słabe właściwości magnetyczne 

w temperaturze pokojowej, w przeciwieństwie do proszków, które są paramagnetyczne. 

Po natryskaniu powłoka ma strukturę wielofazową, a właściwości magnetyczne 

powłoki można przypisać składnikowi Fe3Al, utworzonemu przez osłabienie fazy FeAl 

poprzez dyfuzyjne zużycie aluminium przez fazy tlenkowe, ukonstytuowane podczas 

procesu natryskiwania GDS. Wyniki te są spójne i zgodne z wynikami badań 

strukturalnych, które potwierdziły obecność struktury magnetycznej Fe3Al [19]. 

3.1. Wyniki badań pojemności cieplnej 

Pomiary ciepła właściwego przeprowadzono zgodnie z opisaną wcześniej metodyką. 

Z bezpośrednich wyników usunięto fragmenty danych „rozbiegowych”, które odpowia-

dają początkowym fazom każdego pojedynczego procesu grzania. Te rezultaty odpo-

wiadają nieustabilizowanym, poza modelowym, warunkom wymiany ciepła. Otrzymane 

dane przepływu ciepła posłużyły do obliczenia pojemności cieplnej właściwej w oparciu 

o zależność (1) i podano jako średnią z dwóch pomiarów. Wartości cp przedstawiono 

w tabeli 2. 

Tabela 2. Wyniki pomiarów ciepła właściwego powłoki Fe40Al uformowanej metodą GDS 

Temperatura 

 

[
o
C] 

Ciepło właściwe 

[J·kg
-1
·K

-1
] 

40 579,25 

60 593,58 

80 604,82 

100 614,81 

120 623,66 

140 631,59 

160 638,45 

180 644,16 

200 649,31 

Źródło: Opracowanie własne 

Analizując rezultaty pomiaru ciepła właściwego, można zaobserwować równomierny 

wzrost wartości cp aż do temperatury 200°C. Porównując otrzymane wyniki w stosunku 

do tego samego materiału, ale otrzymanego po spiekaniu, powłoka GDS wykazuje 

wyższy współczynnik temperaturowy (tab. 3), co można wiązać z udziałem faz 

tlenkowych uformowanych w warunkach natryskiwania gazodetonacyjnego. Ze względu 

na dane „rozbiegowe” w początkowej fazie grzania, wartości ciepła właściwego otrzy-

mano poprzez ekstrapolację. 

Tabela 3. Współczynnik cp Fe40Al w stanie po natryskaniu GDS 

cp w temp. pokojowej, [J·kg-1·K-1] 

Al2O3 Dane pomiarowe W stanie po spiekaniu 

880 580 550 

Źródło: Opracowanie własne 
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3.2. Wyniki badań dylatometrycznych 

Przed każdym cyklem badań próbka była ważona, jednak nie wykryto istotnych 

zmian masy (169,2-169,3 mg). Gęstość początkową wyznaczono metodą wyporu 

hydrostatycznego wody. W temperaturze 20°C gęstość badanej powłoki wyniosła 

5143±71 kg/m
3
. Gęstość proszku, z którego wykonano powłokę to 5617 kg/m

3
. 

Różnica jest znaczna i z pewnością nie jest spowodowana znikomą porowatością powłoki, 

która nie przekracza 0,5% objętości materiału. Niższa wartość najprawdopodobniej 

wynika z występowania faz tlenkowych, które powstają podczas natryskiwania GDS. 

Fazy te przyczyniają się do zmian właściwości termofizycznych powłok. 

Powtarzające się cykle termiczne nie wykazały znaczących różnic w pomiarach 

(rys. 7). Można stwierdzić, że po wygrzaniu w temperaturze 600
o
C powłoka jest 

stabilna termicznie w zakresie cykli niskotemperaturowych. 

 

Rysunek 7. Wyniki badań dylatometrycznych – stan po pierwszym i drugim grzaniu [opracowanie własne] 

W przeciwieństwie do ciepła właściwego, współczynnik liniowej rozszerzalności 

cieplnej jest niższy (12,3
.
10

-6
 1/K) niż wsadu proszkowego, z którego ukonstytuowano 

powłokę. Z reguły mieszanin wynika, że dla deklarowanego składu wsadu proszko-

wego wynosi on 14,6
.
10

-6
 1/K. Niższy współczynnik CLTE może wynikać ze zmiany 

właściwości spowodowanych przez udział faz tlenkowych. Rozszerzalność cieplna 

tlenków jest zazwyczaj niższa niż metali. Dla Al2O3 wartość CLTE wynosi 7,8
.10-6 1/K. 

Uśrednione wyniki danych eksperymentalnych z pierwszego i drugiego grzania 

przedstawiono w tabeli 4. 
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Tabela 4. Uśrednione wyniki badań dylatometrycznych z pierwszego i drugiego grzania 

Temperatura 

Liniowy 

współczynnik 

rozszerzalności 

cieplnej (T) 

Wydłużenie 

względne ε(T) 

Gęstość 

ρ(T) 

°
C 10

-6
 1/K [mm/m] [kg/m

3
] 

20 12,300 0,011 5,143 

50 13,121 0,364 5,137 

100 13,778 1,036 5,127 

150 14,650 1,757 5,116 

200 14,993 2,504 5,105 

Źródło: Opracowanie własne 

3.3. Wyniki badań dyfuzyjności i przewodności cieplnej (LFA) 

Badania LFA przeprowadzono na próbce stabilnej termicznie. Przedstawione wyniki 

są efektem drugiego grzania (rys. 8). Po ogrzaniu próbki do temperatury około 200°C 

następuje nieznaczny spadek dyfuzyjności cieplnej o około 4%, co oznacza, że powłoka 

nie wykazuje wrażliwości na cykle niskotemperaturowe. 

 

Rysunek 8. Wyniki pomiarów dyfuzyjności cieplnej [opracowanie własne] 

Mając wartości ciepła właściwego (cp), gęstości (ρ) i dyfuzyjności cieplnej (a), 

można je przeliczyć na wartości przewodności cieplnej (λ) zgodnie ze wzorem (9). 

Obliczenia przeprowadzono po uzyskaniu przybliżonych wartości na podstawie 

wyników LFA (tab. 5). 

Tabela 5. Wyniki badań dyfuzyjności i przewodności cieplnej 

Temperatura 
o
C 

Dyfuzyjność a(T) 

mm
2
/s 

Przewodność λ(T) 

W/(m
.
K) 

20 1,880 5,688 

50 1,843 5,585 

100 1,823 5,732 

200 1,801 5,953 

Źródło: Opracowanie własne 
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Przewodność cieplna wykazuje tendencję wzrostową wraz ze wzrostem temperatury. 
Uzyskane wartości są bardzo niskie w porównaniu z metalami. Wartości są również 
ponad dwukrotnie niższe w porównaniu z przewodnością cieplną stopów Fe40Al powsta-
jących w procesie spiekania. Jedną z przyczyn tak niskiej przewodności cieplnej jest 
obecność faz tlenkowych, takich jak Al2O3. Jednak tak niskiej przewodności nie można 
przypisać jedynie występującym tlenkom. Kolejną przyczyną takiego stanu mogą być 
defekty sieci krystalicznej i jej nieuporządkowanej struktury. 

4. Wnioski 

Intermetale charakteryzują się unikalnymi właściwościami termicznymi. Z tego 
powodu są często wykorzystywane jako powłoki ochronne. Stosowane są różne metody 
wytwarzania takich powłok. Metoda GDS daje możliwość uzyskania niepowtarzalnych 
cech ochronnych, ponieważ w wyniku cyklicznego oddziaływania naddźwiękowego 
strumienia metalizacyjnego powstaje powłoka o strukturze wielofazowej. 

Badana powłoka zawierająca struktury faz międzymetalicznych i ceramikę tlenkową 
wykazuje specyficzne właściwości w stosunku do materiału proszkowego i spieków. 
Powłoki wykazują słabe właściwości ferromagnetyczne, zaś sam proszek, z którego 
wykonano powłoki, paramagnetyczne. Powłoki wystawione na działanie temperatury 
do 200°C zachowują się stabilnie nie doznając nieodwracalnych zmian właściwości 
termofizycznych. Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej jest niższy w stosunku 
do materiału w formie litej. Niską przewodność można przypisać występującym tlenkom, 
jak również defektom sieci krystalicznej i jej nieuporządkowanej strukturze. 

Otrzymane wyniki są bardzo obiecujące w aspekcie właściwości użytkowych wytwo-
rzonych powłok o pseudo-kompozytowej strukturze, w przypadku stosowania powłok 
Fe40Al, natryskanych metodą GDS, jako bariery ochronnej elementów pracujących 
w niskich i podwyższonych temperaturach. 
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Badania właściwości termofizycznych powłok intermetalicznych Fe-Al  
w stanie po natryskaniu GDS 

Streszczenie 
W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości termofizycznych powłok ochronnych typu Fe-Al 
natryskanych metodą gazodetonacyjną, z intermetalicznego materiału proszkowego na osnowie fazy FeAl 
z 40-procentową zawartością aluminium, w określonych warunkach procesu GDS (Gas Detonation 
Spraying). Proszek wytworzono metodą VIGA (Vacuum Inert Gas Atomization). 
W trakcie natryskiwnaia gazodetonacyjnego (GDS) proszków na osnowie faz międzymetalicznych 
z układu Fe-Al, powstaje wielofazowa struktura zawierająca ceramikę tlenkową. Efektywne wykorzystanie 
powłok na osnowie fazy FeAl wymaga dobrego poznania ich właściwości termofizycznych, które mają 
kluczowe znaczenie dla materiałów stosowanych do pracy w podwyższonych temperaturach. 
Przeprowadzono badania ciepła właściwego (DSC), rozszerzalności cieplnej (DIL) i dyfuzyjności (LFA) 
w celu rozpoznania ewentualnych przemian aktywowanych cieplnie, zidentyfikowania odwracalnych 
zmian właściwości termofizycznych badanego materiału oraz stabilności powłoki w temperaturze do 200°C. 
Słowa kluczowe: DSC, DIL, LFA, GDS 

Thermophysical properties of Fe-Al intermetallic coatings after gas 
detonation spraying (GDS) 

Abstract 
The paper presents the results of tests on thermophysical properties of Fe-Al type protective coatings 
sprayed with the gas detonation method, from intermetallic powder material based on FeAl phase with 
40% aluminum content, in specific conditions of the GDS process (Gas Detonation Spraying). The powder 
was made using the VIGA method (Vacuum Inert Gas Atomization). 
During the gasdetonation (GDS) spraying of powders based on intermetallic phases from the Fe-Al system, 
a multi-phase structure containing oxide ceramics is formed. The effective use of coatings based on the 
FeAl phase requires a good understanding of their thermophysical properties, which are crucial for 
materials used at elevated temperatures work. 
Specific heat (DSC), thermal expansion (DIL) and diffusivity (LFA) were carried out to identify possible 
heat-activated transformations, reversible changes in thermophysical properties of the tested material and 
spray coating stability in the temperature range up to 200°C. 
Keywords: DSC, DIL, LFA, GDS 
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Wpływ oddziaływania środowiska kwaśnego 

na degradację polilaktydu przetwarzanego 

w technologii FDM 

1. Wstęp 

Tworzywa polimerowe to obecnie jedne z najbardziej powszechnie występujących 

materiałów w naszym otoczeniu. Znajdują one zastosowanie niemal we wszystkich dzie-

dzinach przetwórstwa. Ze względu, na dobre właściwości mechaniczne w stosunku do 

kosztów przetwórstwa. Zaletą tego typu materiałów jest fakt, że ich przetwarzanie jest 

stosunkowo proste i nie wymaga dużych nakładów energetycznych jak w przypadku 

metali. Jednakże mimo wielu zalet i możliwości zastosowania owych tworzyw występuje 

problem ciągłego zanieczyszczenia środowiska w sztuczne materiały poeksploatacyjne. 

Wiele materiałów polimerowych ulega degradacji w znacząco długim czasie i nie 

sprzyja to środowisku naturalnemu. Jednakże istnieje grupa materiałów, która należy 

do grona surowców biodegradowalnych oraz kompostowanych. Do tego typu mate-

riałów zaliczyć można polilaktyd znany również jako poli(kwas mlekowy) czy też 

PLA (z ang. polylactic acid) jest to syntetyczny polimer biodegradowalny, odnawialny, 

wytwarzane z surowców pochodzenia roślinnego [1-5]. Zaletą owego materiału jest 

jego stosunkowo szybka degradacja trwająca od kilku miesięcy do kilku lat, natomiast 

okres biorozkładu klasycznych polimerów petrochemicznych może wynosić nawet 

500-1000 lat [6]. Polilaktyd to związek uzyskiwany z kukurydzy łatwo ulegający 

biodegradacji po przefermentowaniu. Do jego wytworzenia wykorzystuje się mniej niż 

połowę paliwa kopalnego, w stosunku do polimerów otrzymywanych z ropy naftowej.  

Poli(kwas mlekowy) jest otrzymywany z dimeru kwasu L-mlekowego (rys. 1). Jest 

to błyszczący, transparentny polimer, sztywny i łatwy do formowania urządzeniami 

termo-przetwórczymi. W porównaniu z polisacharydami i poliproteinami posiada dużą 

gęstość. Używany jest w technice termoformowania [6].  

 

Rysunek 1. Wzór strukturalny Poli (kwas mlekowy) PLA [opracowanie własne] 

Właściwości oraz nietoksyczne termo-przetwórstwo PLA pozwoliły znaleźć mu 

kolejne zastosowanie. Początek XXI w. okazał się kluczowym czasem dla rozwoju 

nowoczesnych technik przetwórstwa i wytwarzania. Na przełomie kilku ostatnich lat 

znacząco rozwinęła się gałąź wytwarzania znana jako techniki przyrostowe (ang. 
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additive manufacturing). Technologia ta opiera się na wytwarzaniu elementów poprzez 

spajanie materiału warstwa po warstwie aż do otrzymania gotowego detalu. Jedną 

z Technik tego typu jest metoda FDM (ang. Fused Deposition Modelling) [7].  

Wprowadzenie tych technologii okazało się kluczowe dla rozwoju niemal 

wszystkich dziedzin naukowych. Gdzie konieczne było wytwarzanie niestandardowych 

obiektów mało seryjnych. Największą popularność technika ta zyskała w środowisku 

projektantów. Gdzie konieczne jest przygotowanie konstrukcji prototypowych jak 

najniższym kosztem, w jak najkrótszym czasie.  

Nie poprzestając na tym technologie te znalazły swoich odbiorców w środowisku 

medycznym. Gdzie konieczne jest wytwarzanie unikatowych struktur, konstrukcji 

personalizowanych pod wymogi pacjenta. Jako że techniki przyrostowe dają możli-

wość szybkiego wytwarzania struktur implantów i innych elemętów wszelkiego zasto-

sowania. Przez co metoda ta ma coraz większe uznanie w medycynie. Kluczowym 

aspektem okazał się jednak dobór odpowiednich materiałów bezpiecznych dla orga-

nizmów żywych. PLA wykorzystywany w technologi FDM zaliczany jest do materiałów 

biozgodnych i nie powoduje reakcji immunologicznej organizmu. Wykorzystanie 

polilaktydu ma dość szerokie spektrum, począwszy od nici chirurgicznych, stentów lub 

graftów naczyniowych czy wykorzystanie w osteosyntezie [8-13].  

Unikatowe właściwości PLA mogą umożliwić farmacji opracowanie formy inteli-

gentnego leku, który będzie wprowadzał określoną ilość substancji aktywnej w ściśle 

określone miejsce organizmu, niekiedy w miejscu ogniskującym procesy chorobowe 

tzw. terapia celowana [14]. Pozwala to na zredukowanie całkowitej dawki podawanej 

substancji czynnej do organizmu, a precyzyjnie za modelowana forma leku daje lepszą 

stabilność oraz bardziej efektywne wchłanianie. Czynniki te są obecnie przedmiotem, 

intensywnych badań nad nowymi formami leków już od blisko sześćdziesięciu lat [15]. 

W większości medycznych, jak i innych zastosowań technologii z wykorzystaniem 

PLA wchodzi kwestia odporności materiału na środowisko, w którym dany artefakt 

będzie znajdował swoje zastosowanie. Mowa tu o środowisku wpływającym na 

strukturę oraz proces degradacji materiału. Jest to kluczowe w przypadku tworzenia 

inteligentnych leków i innych struktur wspierających organizm w czasie regeneracji.  

Polimery, ulegają specyficznym procesom biodegradacji. Przez czynniki biotyczne 

polimery mogą ulegać rozkładowi, stanowiąc źródło związków organicznych (np. 

monosacharydy proste, aminokwasy) lub w przypadku mikroorganizmów, bakterii, 

grzybów lub glonów, przetwarzających polimery na energię potrzebną im do życia. 

Polimery w procesach chemicznych ulegają utlenianiu, a następnie mineralizacji i osta-

tecznie są przetwarzane w związki nieorganiczne, najczęściej w dwutlenek węgla. 

Podczas procesu degradacji zachodzące zmiany powodują pogorszenie się właściwości 

fizyko-mechanicznych. Za co odpowiadać może fragmentacja cząsteczek łańcucha 

polimeru. 

 Bezpośrednią przyczyną tych zmian jest rozpadanie się długich łańcuchów na 

wiele krótszych. Pod względem analitycznym, molekularnym degradację obserwujemy 

na podstawie pomiaru stężenia grup funkcyjnych, powstałych podczas tego procesu. 

W kolejnym etapie degradacji fragmenty tworzywa podlegają mineralizacji, w wyniku 

działalność drobnoustrojów [16]. 
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2. Eksperyment  

Celem niniejszej pracy była analiza wpływu środowiska kwaśnego na degradację 
polilaktydu (PLA). Jako iż materiał ten jest popularny w środowisku medycznym. 
Zbadano procesu jego degradacji w roztworze kwasu solnego o pH porównywalnym 
z żołądkowym. W tym celu przygotowano roztwór kwasu solnego. A następnie umiesz-
czono w nim wytworzone w technologii przyrostowej FDM (ang. Fused Deposition 
Modeling), 24 powtarzalne elementy, gdzie każdy przetrzymywano osobno w jednakowej 
objętości roztworu. Na każdy punkt analizy wyjmowano losowo bezpowrotnie 
3 próbki. Model próbki z programu CAD zaprojektowano jako dysk o średnicy 40 mm 
i grubości 1 mm, a wykonane zostały w technologii FDM z filamentu polilaktydowego 
o średnicy 1,75 mm przetwarzanego w temperaturze 180°C. Przy stałych parametrach 
druku średnica dyszy 0,4 mm, temperatura platformy 50°C, skok warstwy 0,2 mm, 
prędkość drukowania 1800 mm/min. Zmiennym parametrem analiz był czas oddziały-
wania kwasu solnego o pH 1,49 będący odpowiednikiem kwasu żołądkowego. Okres 
badań przypadał na 40 dni, gdzie co 5 dni analizowano strukturę powierzchni każdej 
wyjętej z kwasu próbki.  

Struktura geometryczna i właściwości funkcjonalne powierzchni zostały przeana-
lizowane zgodnie z PN-ISO 3274 na podstawie pomiarów profili 2D przeprowa-
dzonych za pomocą profilometru Mitutoyo Surftest SJ-210 z igłą pomiarową o kącie 
nachylenia 60° i promieniu zaokrąglenia 2 µm. Długość pomiarowa (L) składała się 
z pięciu odcinków elementarnych o długości Lc = 0,8 mm. Zmianę amplitudy (Ra, Rq, 
Rz) i parametrów funkcjonalnych (Rpk, Rk, Rvk) powierzchnie analizowano zgodnie 
z PN-EN ISO 4287: 1997 i PN EN ISO 13565-2:1999. Ocenę podobieństwa i stopień 

rozwoju powierzchni przeprowadzono za pomocą funkcji struktury S (x).  

2.1. Analiza fraktalna przy użyciu metody funkcji struktury  

Funkcja struktury S (x) opisana równaniem (1) przedstawiającym zależności 
pionowe między dwoma punktami profilu powierzchni oddalonymi od siebie o wektor 

x [17]. Przykład przebiegu funkcji S (x) i odpowiadającego jej profilu topografii 

powierzchni przedstawiono na rysunku 2. Analiza przebiegu S( x) pozwala na wyzna-

czenie wymiaru fraktalnego (D) oraz długości progowej    (ang. corner frequency), 
w zakresie której profil powierzchni wykazuje właściwości fraktalne [17]. W przypadku 
profilu wartość wymiaru fraktalnego zawiera się w granicach 1 < D < 2, przy czym 
1 odpowiada linii prostej natomiast 2 ekstremalnie rozwiniętej, czyli składającej się 
z nieskończenie wielu części składowych. 

                            (1) 

gdzie: 
h(x) – wysokość profilu w punkcie o współrzędnej x 

x – odległość między dwoma punktami profilu, 
< > – oznacza wartość średnią. 
 
Zgodnie z tym, co wykazano w pracy [18] na gruncie geometrii fraktalnej dla 

powierzchni ciał stałych funkcja struktury przyjmuje postać (2): 

                            (2) 
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W którym C jest wartością stałą, L2(D-1)
 jest topotezą profilu powierzchni, zaś D jest 

wymiarem fraktalnym. Przykładowy profil topografii badanych powierzchni oraz 

odpowiadającą mu funkcję struktury przedstawiono na rysunku 2. 
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Rysunek 2. Profil topografii powierzchni (a) i odpowiadający mu przebieg funkcji struktury S(Δx) 

(b) [opracowanie własne] 

Jak można zauważyć na rys.1b funkcja S(x), po przekroczeniu wartości długości 

progowej (c) dąży do ustalenia swojej wartości, która jest równa 2Rq
2
. Wyznacza ona 

także granicę odseparowującą sygnał krótkofalowy od długofalowego [19]. 

2.2. Właściwości funkcjonalne powierzchni 

Ocenę właściwości funkcjonalnych powierzchni przeprowadzono na podstawie 

krzywych nośności, nazywanych również krzywymi Abbotta-Firestone (A-F) [20]. 

Przedstawiają one procentowy udział materiałowy na różnych wysokościach profilu 

powierzchni (rys. 3). Z funkcji odczytujemy parametry charakterystyczne Rpk – zredu-

kowaną wysokość pików nieposiadających właściwości nośnych, Rk – wysokość 

rdzenia chropowatości, charakteryzującą właściwości nośne powierzchni, Rvk – zreduko-

waną głębokość dolin, charakteryzującą zdolność powierzchni do przetrzymywania 

płynów, Smr1, Smr2 – procentowy udział materiałowy frakcji dolnych i górnych.  

 

Rysunek 3. Profil topografii powierzchni i odpowiadająca jej krzywa Abbott-Firestone [opracowanie własne] 

3. Wyniki badań i dyskusja 

Analiza profili funkcji struktury generowanych dla badanych powierzchni sugeruje 
budowę bifraktalną warstw konstytuowanych metodą FDM. W przypadku struktur 
bifiraktalnych, jakimi są np. aglomeraty, pierwszy wymiar fraktalny charakteryzuje 
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element składowy aglomeratu, natomiast drugi opisuje ich ułożenie na powierzchni 
[21]. W analizowanych przypadkach generowane funkcje struktury mają charakterys-

tyczne punkty przegięcia odpowiadające długości progowej c1 wyznaczającej długość 

klastra i c2 determinującej zakres samo podobieństwa. Na rysunku 5 przedstawiono 
przykładowy przebieg S(Δx) otrzymany dla powierzchni degradowanych próbek. 
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Rysunek 4. Przykład przebiegu funkcji struktury warstwowo bifiraktalnych degradowanych próbek  

[opracowanie własne] 

Wyniki analizy fraktalnej zestawione w tabeli 1. Pierwszy wymiar fraktalny D1 nie 
wykazuje zbyt dużych zależności od czasu oddziaływania kwasu solnego. Jego wartość 
pominąwszy próbę zero, czyli przed degradacją, zmienia się w przedziale od 1,27 do 
1,32, co stanowi zaledwie zmianę na poziomie ok. 3,7%. Istotną różnicę obserwuje się 
tylko w przypadku 5 doby, gdzie następuje wzrost parametru D1 z 1,23 do 1,32, czyli 
o ok. 8%. W dalszym etapie postępu degradacji utrzymywany jest trend stały. Można 
zatem przypuszczać, iż nawet krótko trwałe oddziaływanie kwasu powoduje wzrost 
stopnia rozwinięcia powierzchni formujących się klastrów. 

Inny charakter zmian wykazuje parametr D2, którego wartość gwałtownie wzrasta 
o 9% w porównaniu z próbą zerową, i przyjmuje wartość 1,6 dla 5 doby degradacji. Po 
kolejnych 5 dobach wartość gwałtownie maleje do 1,51 i zaczyna wzrastać do 20 doby, 
gdzie osiąga wartość 1.56. Po czym wartość ponownie maleje i następuje jej ponowny 
wzrost. Cykl zmian parametru wskazuje na okresowość funkcji z zachowaniem trendu 

malejącego (rys. 5). Wartość długości progowej  c2 przed degradacją wykazuje wyższy 
poziom, wynika to z wielkości pików mających udział w powierzchni górnego klastra 
struktury. Przesunięcie wartości progowej związane jest bezpośrednio z degradacją 
górnych udziałów materiałowych Mr1, co diametralnie zmienia wysokość profilu 
powiązanego z ukształtowaniem struktury i poziomem ekstremów charakteryzujących 

powierzchnię (rys. 7 i 8). Charakter zmian długości progowej  c2 (rys. 6), świadczy to 
o okresowo zmieniającym się w czasie rozwinięciu struktury. Wraz z czasem 
degradacji rozwinięcie powierzchni zmienia się w funkcji czasu f(t). Należy to wiązać 
z wykazaną w pracy [16] degradacją materiału w sposób okresowy oraz specyfiką 
degradacji materiałów polimerowych.  
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Rysunek 5. Zależność wymiaru fraktalnego D2, od czasu degradacji [opracowanie własne] 
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Rysunek 6. Zależność długości progowej c2, od czasu degradacji [opracowanie własne] 
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Rysunek 7. Struktura powierzchni przed rozpoczęciem procesu degradacji [opracowanie własne] 
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Rysunek 8. Struktura powierzchni po 5 dobie procesu degradacji [opracowanie własne] 

Wyniki przeprowadzonych badań wskazują również, iż roztwór kwasu solnego 

o stężeniu 0,12%, czyli odpowiednika kwasu żołądkowego powoduje zauważalne 

zmiany w parametrach chropowatości Ra i Rq (rys. 9 i 10). Obserwuje się trend 

wzrostu wartości średniego i średniokwadratowego odchylenia profilu powierzchni, 

gdzie przyrost następuje w sposób okresowy. Natomiast wartość parametrów gwał-

townie maleje i przyjmują wartość najniższą po 35 dniu. Podobną tendencję przyjmuje 

parametr całkowitej wysokości profilu Rt. Który to ma trend rosnący, a w przedziale 

między 20 a 30 dobą stabilizuje się, po czym wzrasta do 35 doby, a następnie maleję 

i przyjmuje najniższą wartość 28,37 µm.  
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Tabela 1. Stopień zmiany rozwinięcia struktury powierzchni w funkcji czasu f(t) 

Czas 
[Dni] 

D1 D2 c1 [µm] c2 [µm] 

0 1,23±0,03 1,46±0,02 40,82±7,48 104,17±12,54 

5 1,32±0,03 1,60±0,01 19,59±2,08 74,83±8,05 

10 1,28±0,01 1,51±0,05 20,41±4,71 78,00±5,56 

15 1,28±0,01 1,53±0,03 18,48±4,37 66,78±5,02 

20 1,28±0,00 1,56±0,01 31,83±1,40 79,73±4,66 

25 1,28±0,00 1,54±0,00 25,59±4,77 71,79±4,40 

30 1,28±0,00 1,54±0,02 31,06±9,22 72,98±9,22 

35 1,27±0,00 1,51±0,05 46,89±6,48 78,95±9,78 

40 1,29±0,01 1,54±0,02 12,96±1,60 66,93±9,56 

Źródło: Opracowanie własne  

Zmianom ulegają parametry funkcjonalne powierzchni. Głębokość dolin wzrasta 
o około 52% z wartości 16,7 µm 5 dnia do 35,9 µm 35 dnia degradacji. Następnie 
wartość Rvk gwałtownie maleje o ok. 68% do najniższej przyjmowanej wartości  
10,6 µm 40 dnia degradacji (rys. 13). Świadczy to o zwiększającej się zdolności 
powierzchni do przetrzymywania przez nią płynów do pewnego momentu degradacji. 
Odmienny trend zmian wykazuje przedstawiona na rysunku 12 zredukowana wyso-
kość ostrych wzniesień. Wartość wzrasta do 10 doby, następnie maleje do wartości 
zbliżonej z próby zerowej. Parametr ten, jak i Mr1, nie ma właściwości nośnych, ale 
może stanowić punkty zaczepienia np. dla materiału biologicznego na powierzchni 
skafoldów czy dla innych zastosowań wymagających kooperacji z powierzchnią.  

Szczegółowe wyniki pomiarów chropowatości i parametrów funkcjonalnych zesta-
wiono w tabeli 2. Jak już wspomniano, obserwuje się okresowość zmian parametrów 
w czasie. Przy czym większość parametrów maleje po 35 dobie degradacji (rys. 9-11, 
13, 14). Wyjątek od reguły stanowi wartość Mr1, który to maleje, po czym wzrasta po 
35 dobie i przyjmuje wartość zbliżoną do wartości początkowej (rys. 12). Powierzchnia 
po 35 dobie charakteryzuje się niewielkim udziałem pików wynoszącym ok. 3%, 
natomiast ma bardzo duży, bo wynoszący ok. 16% udział dolin, przy czym wysokość 
rdzenia jest na poziomie 15,81 µm (rys. 12-14). Zatem wykazuje największą zdolność 
do przetrzymywania płynów. Co może wpływać korzystnie na w dalszy proces 
degradacji.  
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Rysunek 9. Zależność parametru Ra od czasu degradacji [opracowanie własne] 
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Tabela 2. Zestawienie zmiany parametrów powierzchni w funkcji czasu f(t) 

Czas 

[Dni] 

Rq 

[µm] 

Ra 

[µm] 
Rt [µm] 

Rk 

[µm] 

Rvk 

[µm] 

Rpk 

[µm] 

Smr1 

[%] 

Smr2 

[%] 

0 
5,68 

±0,57 

4,46 

±0,48 

47,60 

±14,61 

14,66 
±2,21 

27,68 
±12,11 

5,26 
±1,29 

8,81 
±4,52 

14,26 
±3,38 

5 
5,00 

±0,24 

3,78 

±0,08 

37,18 

±3,81 

11,31 
±1,34 

16,77 

±4,60 

5,91 
±2,41 

9,62 
±1,86 

11,06 
±2,02 

10 
5,76 

±0,54 

4,32 

±0,33 

43,19 

±5,75 

11,81 
±1,36 

22,52 

±4,10 

7,63 
±1,29 

9,61 
±0,74 

14,66 
±1,07 

15 
5,40 

±0,39 

4,04 

±0,24 

40,13 

±2,82 

11,92 
±0,94 

21,59 

±2,69 

6,00 
±0,48 

9,21 
±0,77 

11,28 
±2,11 

20 
6,82 

±0,26 

4,93 

±0,15 

54,99 

±6,37 

13,61 
±1,01 

32,05 
±5,12 

5,85 
±1,32 

12,09 
±1,24 

13,39 
±0,82 

25 
6,92 

±0,57 

5,01 

±0,51 

49,79 

±3,53 

11,69 
±1,51 

31,71 

±4,70 

5,94 
±2,00 

6,72 
±1,10 

15,40 
±1,79 

30 
6,70 

±0,48 

4,84 

±0,30 

49,35 

±5,26 

11,71 
±0,78 

29,74 ± 

4,00 

4,96 
±0,97 

5,98 
±1,21 

16,27 
±0,85 

35 
8,41 

±0,56 

6,06 

±0,39 

58,22 

±4,93 

15,81 
±1,48 

35,95 
±4,19 

5,58 
±1,16 

3,12 

±0,54 

15,49 
±1,09 

40 
4,01 

±0,21 

3,15 

±0,20 

28,37 

±3,25 

10,18 
±0,89 

10,68 
±2,05 

5,13 
±1,74 

8,95 
±1,75 

8,73 
±1,59 

Źródło: Opracowanie własne  
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Rysunek 10. Zależność parametru Rq od czasu degradacji [opracowanie własne] 



 

Bartosz Pszczółkowski 

 

78 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

30

40

50

60

70

P
ar

am
et

r 
ch

ro
p
o
w

at
o
śc

i 
R

t 
[µ

m
]

Czas T [doba]

 

Rysunek 11. Zależność parametru Rt od czasu degradacji [opracowanie własne] 
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Rysunek 12. Zależność procentowego udziału powierzchni górnej Smr1, Zredukowana wysokość szczytów 
Rpk od czasu degradacji [opracowanie własne] 
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Rysunek 13. Zależność procentowego udziału powierzchni dolnej Smr2, Zredukowana głębokość wgłębień 

Rvk od czasu degradacji [opracowanie własne] 
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Rysunek 14. Zależność parametru Rk od czasu degradacji [opracowanie własne]  

Wpływ topografii powierzchni materiału polilaktydowego na jego rozkład opisują 
prace [23-25, 3] autorzy wspominają o początkowej erozji powierzchniowej, związanej 
z niższą szybkością dyfuzji rozpuszczalnika w głąb próbki. Przeprowadzona analiza 
fraktalna potwierdza fakt, iż struktura powierzchni rozwija się po pierwszych dobach 
degradacji. Więc związana jest ze wspominaną w [3, 25] erozją powierzchniową. 
Roztwór kwasu solnego powoduje degradację górnych frakcji materiału, co wpływa na 
powstawanie ostrych pików na strukturze powierzchni. 
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Analiza zmiany pH rozpuszczalnika w funkcji czasu f(t) wykazuje zmiany para-
metru na poziomie ok. 2,9%. Zmiana parametru odbywa się w sposób okresowy, gdzie 
między 5-25 dobą odczyn rozpuszczalnika maleje do najniższej notowanej wartości 
i przyjmuje pH 1,35. Po czym gwałtownie wzrasta do poziomu wyjściowego pH 1,39 
i ponownie maleje do stanu sprzed wzrostu (rys. 15). Warto podkreślić, iż pH rozpusz-
czalnika w okresie pierwszych 10 dni nie ulega zmianie, dopiero między 10-15 dniem 
maleje do stałego poziomu pH 1,37, który utrzymuje się do 20 doby (rys. 15). Zmiana 
masy przebiega podobnie w sposób okresowy. Gdzie co 5 dni wartość systematycznie 
maleje i wzrasta, przy czym najwyższa notowana wartość zmiany masy ok. 23,7% 
występuje między 15-25 dobą degradacji (rys. 16).  

Między zmianą masy oraz pH rozpuszczalnika widać zależność obydwu parametrów 
występującą między 10 a 20 dobą, pH roztworu przyjmuje najniższe wartości przy 
najwyższych zmianach masy. Dodatkowo spadek masy pokrywa się ze zmniejszeniem 
pH między 5-35 dobą (rys. 15, 16).  
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Rysunek 15. Zależność zmiany pH od czasu degradacji. [opracowanie własne] 
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Rysunek 16. Zależność zmiany masy od czasu degradacji. [opracowanie własne] 



Wpływ oddziaływania środowiska kwaśnego na degradację polilaktydu przetwarzanego  

w technologii FDM 

 

81 

Okresowość zmian zależna jest od specyfiki degradacji polimerów opisywanych 

przez [23-25]. Polimery w początkowej fazie pęcznieją pochłaniając rozpuszczalnik, 

który to wnika w głąb struktury materiału. Następuje degradacja hydrolityczna na 

powierzchni oraz w całej masie polimeru. W pierwszym etapie cząsteczki cieczy otacza-

jącej materiał są absorbowane na jego powierzchni, a następnie dyfundują (wnikają) do 

jego wnętrza. Co przekłada się na zrywanie wiązań drugorzędowych (wodorowych, 

van der Waalsa) między łańcuchami. Dalsza reakcja rozpuszczalnika z materiałem 

skutkuje pękaniem wiązań kowalencyjnych między monomerami, co obniża masę 

cząsteczkową materiału. Powstaje mieszanina monomerów i oligomerów, które 

rozpuszczone w hydrolizującym medium mogą opuścić artefakty materiału [26-29, 6]. 

4. Wnioski  

Badania wpływu oddziaływania kwasu solnego na detale wykonane z polilaktydu 

w technologii FDM. Ujawniły klastrową strukturę geometryczną powierzchni, a przepro-

wadzone pomiary profilometryczne wykazały, iż czas degradacji PLA przebiega 

w sposób okresowy. Parametry struktury co pomiar wzrastały i malały.  

Czas oddziaływania kwasu solnego do pewnego momentu powoduje wzrost właści-

wości parametrów profilu powierzchni. Wpływając jednocześnie na sukcesywne zmniej-

szanie udziału procentowego górnych frakcji materiału i ich wysokości, co może 

świadczyć o degradacji górnych pików materiału. Wzrasta natomiast głębokość dolin, 

które to charakteryzują zdolność powierzchni do przetrzymywania płynów co może 

przyspieszyć proces degradacji i przypadku połączenia z substancjami leczniczymi jest 

możliwe, że będzie miało istotne znaczenie w przygotowywaniu leków do punktowych. 

Można zatem twierdzić, że degradująca struktura PLA w połączeniu z substancjami 

leczniczymi po odpowiednim przygotowaniu może stanowić doskonały materiał do 

leczenia miejscowego. Bądź do wytwarzania struktur zawierających substancje czynne 

wykorzystywane np. w leczeniu odcinków układu pokarmowego. 

Dodatkowo struktura wstępnie zdegradowana może ułatwiać przyleganie komórkom 

w przypadku wykorzystania materiału pod rusztowania komórkowe. 
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Wpływ oddziaływania środowiska kwaśnego na degradację polilaktydu 

przetwarzanego w technologii FDM 

Streszczenie 

Celem niniejszej pracy była analiza wpływu środowiska kwaśnego na degradację polilaktydu (PLA). Jako 

iż materiał ten jest popularny w środowisku medycznym. Zbadano procesu jego degradacji w roztworze 

kwasu solnego o pH porównywalnym z żołądkowym. W tym celu wytworzono w technologii przyrostowej 
FDM (ang. Fused Deposition Modeling), grupę 24 próbek, gdzie w procesie przetwórczym PLA zasto-

sowano temperaturę druku 180°C, natomiast temperatura stołu roboczego wynosiła 50ºC. Następnie próbki 

studzono na swobodnym powietrzu do temperatury pokojowej. Masa i objętość wytworzonych elementów 

wynosiły odpowiednio: 0,66 g i 530,14 mm3. W ramach eksperymentu przeprowadzono degradację 
chemiczną w środowisku 0,12%-ego wodnego roztworu HCl (pH = 1,39). Następnie analizowano strukturę 

geometryczną badanych powierzchni (SGP), właściwości funkcjonalne oraz ubytki masowe. Zmiany 

profili topografii powierzchni analizowano w ujęciu fraktalnym z zastosowaniem metody funkcji struktury 

S() oraz techniki Root Mean Squaere (RMS). Właściwości funkcjonalne badanych powierzchni oceniano 
na podstawie krzywych Abbotta-Firestone wg. PN-EN ISO 13565-2: 1999. Uzyskane wyniki badań 

wskazują na stopniową i okresową degradację topografii powierzchni. W pierwszym etapie rozpuszczeniu 
ulega warstwa zewnętrzna, odsłaniając kolejną, po czym następuje ponowne zainicjowanie procesu. 

Zmiana parametrów funkcjonalnych powierzchni jest skorelowana z cyklem rozpuszczania warstwy 

mającej bezpośredni kontakt z rozpuszczalnikiem  

Słowa klucze: FDM, polilaktyd, PLA, Degradacja 

Impact of acidic environment impact on degradation of polylactide processed 

in FDM technology 

Abstract 

The aim of this study was to analyze the impact of the acidic environment on polylactide (PLA) 
degradation. As this material is popular in the medical community. The process of its degradation in 

hydrochloric acid solution with a pH comparable to gastric was studied. For this purpose, the FDM (Fused 

Deposition Modeling) technology, a group of 24 samples, was produced in the processing process, where 
180° C printing temperature was used in the PLA processing process, while the working table temperature 

was 50°C. Samples were cooled in free air to room temperature. The weight and volume of manufactured 

elements were: 0.66 g, 530.14 mm3. As part of the experiment, chemical degradation was carried out in an 

environment of 0.12% aqueous HCl (pH = 1.39). Then the geometrical structure of the tested surfaces 
(SGP), functional properties and mass losses were analyzed. Changes in surface topography profiles were 

analyzed in fractal terms using the S () structure function method and the Root Mean Squaere (RMS) 
technique. Functional properties of the tested surfaces were evaluated on the basis of Abbott-Firestone 

curves according to PN-EN ISO 13565-2: 1999. The results obtained indicate a gradual and periodic 

degradation of surface topography. at first, the outer layer dissolves, revealing the next, and then the 

process is reinitialized. The change in surface functional parameters is correlated with the dissolution cycle 
of the layer in direct contact with the solvent. 

Keywords: FDM, polilaktyd, PLA, Degradation 
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Degradacja materiału AW-2017A  

w środowisku HF i HCl 

1. Wprowadzenie  

W ostatnich latach obserwuje się szybki rozwój stopów metali nieżelaznych, w tym 

stopów aluminium [1]. Wywołane jest to rosnącym zapotrzebowaniem na stopy lekkie 

i związane z rozwojem technologii wytwarzania pozwalających na uzyskiwanie dla 

nich coraz wyższych właściwości mechanicznych, przy jednoczesnym zachowaniu ich 

niskiej gęstości, umożliwiającej obniżenie masy elementów z nich wytwarzanych. Jest 

to szczególnie istotne w przemyśle lotniczym, motoryzacyjnym czy okrętowym. 

Istotnym czynnikiem są również właściwości stopu aluminium poddanego powtór-

nemu wykorzystaniu [2], połączenie z innymi stopami [3], połączonych za pomocą 

technik spawalniczych [4, 5], warstw powierzchniowych [6, 7] itp. Jednym z częściej 

spotykanych czynnikiem przedwczesnego zużycia stopów metali jest korozja [5, 8, 9,]. 

Mechanizmy tego procesu bywają różne i zależą od szeregu czynników [10-14]. Rzadko 

spotyka się procesy zużycia prowadzące do niszczenia powierzchni materiałów meta-

licznych oparte wyłącznie na jednym mechanizmie. W praktyce spotykamy się ze 

zużywaniem materiału pod wpływem co najmniej dwóch procesów niszczących. 

Równoczesne oddziaływanie czynników klimatycznych i eksploatacyjnych sprawia, że 

elementy konstrukcyjne narażone są na działanie złożonego zespołu czynników niszczą-

cych, wywołujących bardzo zróżnicowane formy zużycia, w tym korozję [15-18]. 

Stopy metali w zależności od składu chemicznego przeznaczone są na elementy 

pracujące zarówno pod obciążeniem, jak i w środowiskach agresywnych. Ze względu 

na dobra spawalność, odporność korozyjną oraz niską gęstość często stosowane są 

stopy aluminium do przeróbki plastycznej [19-21]. Blachy i kształtowniki wykonane 

z tych stopów znajdują szerokie zastosowanie w zbiornikach, głównie przeznaczonych 

do transportu drogowego. Pomimo tego, że ich obciążenie nie jest duże ze względów 

bezpieczeństwa muszą one spełniać odpowiednie kryteria wytrzymałościowe w zależ-

ności od przeznaczenia zbiornika. Właściwości te wynikają z mikrostruktury [22-24], 

która jest efektem składu chemicznego stopu i procesu technologicznego jego wytwa-

rzania [2]. Biorąc pod uwagę ekologię zaleca się wykonywanie zbiorników z jak 

najmniejszym naddatkiem grubości, zapewniającym jednak bezpieczeństwo użytko-

wania. Zapas ten jednak w trakcie eksploatacji ulega zmniejszeniu na skutek zużycia 

ściernego, ale również i korozyjnego [25-27]. Jeśli ubytki grubości łatwe są do 

określenia i ewentualnej korekty ładowności zbiornika lub skierowanie go do naprawy 

to degradacja wewnętrzna materiału niepowodująca ubytków jego grubości trudna jest 

zbadania. Najistotniejszy problem stanowi degradacja mikrostruktury stopu spowodo-

wana penetracją czynników agresywnych, głównie po granicach ziaren stopu [26, 28]. 

Submikroskopowe szczeliny powodujące rozwarstwienie materiału, zwłaszcza przy 
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pracy zbiornika w środowisku cieczy może zostać niezauważone nawet przy prowa-

dzonych okresowo badaniach grubości blach. Skutkiem tego procesu degradacji jest 

obniżenie rzeczywistego przekroju roboczego materiału konstrukcyjnego poniżej wartości 

dopuszczalnej dla obciążenia nominalnego, mogące skutkować awarią. Z powyższego 

powodu istotne jest poszerzanie wiedzy dotyczących przebiegu procesów degradacji 

zachodzących w materiałach, co czyni temat podjęty w niniejszej pracy za ciągle 

aktualny [29, 30]. 

Pomimo ciągłego doskonalenia stopów metali nadal ulegają one procesom degra-

dacji. Jednym z czynników powodujących degradację materiałów konstrukcyjnych są 

substancje chemiczne stosowane w warunkach eksploatacyjnych do mycia i konser-

wacji urządzeń. Współczesne materiały konstrukcyjne mają kontakt z szeroką gamą 

środowisk agresywnych stanowiących media robocze oraz środki myjące, do których 

należą między innymi kwasy HF i HCl [31].  

2. Cel pracy  

Celem badań jest określenie degradacji stopu AW-2017A w środowisku mieszaniny 

kwasów HF (kwasu fluorowodorowego) i HCl (kwasu solnego). 

2.1. Materiał badawczy 

Stop aluminium AW-2017A charakteryzuje się wysokimi właściwościami wytrzyma-

łościowymi, jest dobrze podatny do obróbki skrawaniem, w tabeli 1 przedstawiono 

skład chemiczny stopu AW-2017A wg PN EN-ISO 573-3, tabela 2 przedstawia 

wybrane własności mechaniczne. 

Tabela 1. Skład chemiczny stopu AW-2017A [32] 

AW-2017A – skład chemiczny [%] 

Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti 

0,20-0,80 0,60-0,80 3,50-4,50 0,40-1,00 0,40-1,00 0,08-0,12 0,23-0,27 0,17-0,23 

Tabela 2. Właściwości mechaniczne stopu AW-2017A [33] 

Właściwości mechaniczne 

Rm Rp0.2 A Twardość 

[MPa] [MPa] [%] [HBW] 

390 260 9 105 

3. Metodyka badań 

Do badań wytypowano jeden z cieszących się większą popularnością stopów 

aluminium do przeróbki plastycznej AW-2017A (PA6). Próbki do badań zostały wycięte 

z arkusza blachy o wymiarach 35x10x6 mm. Po procesie cięcia próbki zostały zważone 

przy użyciu wagi laboratoryjnej KERN ALT 310-4AM. Środowiskiem, w którym były 

przeprowadzane badania degradacyjne, były kwasy: HF o stężeniu 2% i HCl o stężeniu 

1,5%. Do badań zostały przygotowane mieszaniny roztworów wodnych kwasów HF 

i HCl w stosunkach objętościowych odpowiednio: 100%-0%, 75%-25%, 50%-50%, 

25%-75% oraz 0%-100%. Próbki przetrzymywano w odpowiednich roztworach kwasów 

o objętości 100 ml przez 48, 96, 144, 192, 240 h w temperaturze pokojowej. Następnie 
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próbki wyjmowano i przerywano oddziaływanie roztworu poprzez przemycie w wodzie 

destylowanej.  

Na wysuszonych próbkach określono ubytki masowe za pomocą wagi labora-

toryjnej KERN ALT 310-4AM, z dokładnością do 0,0001 g, przeprowadzono pomiary 

chropowatości przy użyciu profilometru liniowego DIAVITE DH-5 wg PN-EN ISO 

4287:1999/A1:2010 [34] oraz przeprowadzono badania metalograficzne na mikroskopie 

optycznym OLYMPUS IX70. 

Procentowy ubytek masowy określano z równania: 

   
     

  
           (1) 

gdzie: 

Δm – ubytek masowy [%], m0 – początkowa masa próbki [g], mx – masa próbki po 

badaniu odpowiednio w czasie przetrzymywania x = 48, 96, 144, 192, 240 h [g]. 

Adekwatności równań oceniano przy pomocy testu t-Studenta dla próby i poziomie 

istotności α = 0,05. 

4. Wyniki badań i ich analiza 

Ubytki masowe w przygotowanych mieszaninach wyrażone w gramach przedsta-

wiono na rysunku 1, natomiast ubytki masowe wyrażone w procentach na rysunku 2. 

Dla każdego z doświadczeń przedstawiono również równania regresji wraz ze współ-

czynnikiem determinacji. 

 

Rysunek 1. Ubytki masowe stopu AW-2017A w (g) przetrzymywane w odpowiednich roztworach kwasów 

[opracowanie własne] 
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Równania funkcji liniowej i współczynnika determinacji dla ubytków masowych 

(g) w czasie (h): 

 dla HF 100%-0% HCl 

                    dla którego            (2) 

 dla HF 75%-25% HCl 

                      dla którego            (3)  

 dla HF 50%-50% HCl 

                    dla którego            (4) 

 dla HF 25%-75% HCl 

                    dla którego            (5) 

 dla HF 0%-100% HCl 

                    dla którego            (6) 

Adekwatności równań oceniano przy pomocy testu t-Studenta dla próby i poziomie 

istotności α = 0,05. 

 

Rysunek 2. Ubytki masowe stopu AW-2017A w (%) przetrzymywane w odpowiednich roztworach kwasów 

[opracowanie własne] 
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Równania funkcji liniowej i współczynnika determinacji dla ubytków masowych (%) 

w czasie (h): 

 dla HF 100%-0% HCl 

                    dla którego            (7) 

 dla HF 75%-25% HCl 

                    dla którego            (8) 

 dla HF 50%-50% HCl 

                    dla którego            (9) 

 dla HF 25%-75% HCl 

                    dla którego            (10) 

 dla HF 0%-100% HCl 

                    dla którego            (11) 

Adekwatności równań oceniano przy pomocy testu t-Studenta dla próby i poziomie 

istotności α = 0,05. 

Analizując rysunek 1 i 2 stwierdzono, że wraz ze wzrostem udziału objętościowego 

w mieszaninie kwasu HF wzrasta ubytek masy. W czasie przetrzymywania próbek 48 h 

ubytek masowy w kwasie HF wzrósł ośmiokrotnie niż w kwasie HCl, w czasie 

przetrzymywania próbek 144 h i 240 h ubytek masowy wzrósł pięciokrotnie. 

Wyniki badań z wystarczającą dokładnością można przedstawić za pomocą funkcji 

liniowej, której równania przedstawiono w równaniach od (2) do (11). Współczynnik 

determinacji na największą wartość R
2 
= 0,9994 dla mieszaniny zawierającej wyłącznie 

kwas HF, natomiast najmniejszą wartość R
2 

= 0,9792 dla mieszaniny zawierającej 

wyłącznie kwas HCl. Wartości współczynnika determinacji R
2
 wykresów dla każdej 

mieszaniny można uznać za bardzo dobry, gdyż wynosiły powyżej 0,9. 

Szybkość korozji stopu aluminium w (cm/rok) określano za pomocą równania (12), 

a w (g/cm
2
) za pomocą równania (13). Dane do obliczenia przedstawiono w tabeli 4, 

natomiast tabela 5 przedstawia wyniki szybkości korozji w (cm/rok), a tabela 

6 szybkość korozji w (g/cm
2
). 

      
      

     
       (12) 

      
      

   
       (13) 

gdzie: 

t – czas badania korozji [h], S – powierzchnia próbki [cm
2
], m – utrata masy 

w wyniku procesu korozji [g], p – gęstość [g/cm3]. 
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Tabela 4. Dane do obliczenia szybkości korozji w (cm/rok), jak i (g/cm2) [opracowanie własne] 

czas ubytki masowe gęstość powierzchnia 

[h] 

 

100% HF 

0% HCl 

75% HF 

25% HCl 

50% HF 

50% HCl 

25% HF 

25% HCl 

0% HF 

100% HCl [g/cm
3
] [cm

2
] 

[g] 

48 1,0547 0,4451 0,3845 0,3032 0,1265 

2,79 10,2 

96 1,5501 0,8970 0,7958 0,5548 0,3046 

144 2,1048 1,7294 1,4701 0,9779 0,5430 

192 2,5767 2,4580 2,0896 1,4298 0,9163 

240 3,0686 2,7977 2,7315 1,9009 1,2649 

Tabela 5. Szybkość korozji w czasie (cm/rok) [opracowanie własne] 

czas rcorr 

[h] 

 

100% HF 

0% HCl 

75% HF 

25% HCl 

50% HF 

50% HCl 

25% HF 

75% HCl 

0% HF 

100% HCl 

[cm/rok] 

48 6,7174 2,8349 2,4489 1,9311 0,8057 

96 4,9363 2,8565 2,5342 1,7668 0,9700 

144 4,4685 3,6715 3,1210 2,0761 1,1528 

192 4,1028 3,9138 3,3272 2,2766 1,4590 

240 3,9088 3,5637 3,4794 2,4214 1,6112 

Tabela 6. Szybkość korozji w czasie (g/cm2) [opracowanie własne] 

czas rcorg 

[h] 

 

100% HF 

0% HCl 

75% HF 

25% HCl 

50% HF 

50% HCl 

25% HF 

75% HCl 

0% HF 

100% HCl 

[g/cm
2
] 

48 2,1542 0,9091 0,7853 0,6193 0,2584 

96 1,5830 0,9161 0,8127 0,5666 0,3111 

144 1,4330 1,1774 1,0009 0,6658 0,3697 

192 1,3157 1,2551 1,0670 0,7301 0,4679 

240 1,2535 1,1429 1,1158 0,7765 0,5167 

 

Na rysunku 3 przedstawiono szybkość korozji w czasie w przygotowanych miesza-

ninach wyrażona w (cm/rok), natomiast rysunek 4 przedstawia szybkość korozji w czasie 

wyrażona w (g/cm
2
). 
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Rysunek 3. Szybkość korozji stopu AW-2017A w (cm/rok) przetrzymywane  

w odpowiednich roztworach kwasów [opracowanie własne] 

Równania funkcji liniowej i współczynnika determinacji dla szybkości korozji 

(cm/rok) w czasie (h): 

 dla HF 100%-0% HCl 

                    dla którego            (14) 

 dla HF 75%-25% HCl 

                    dla którego            (15) 

 dla HF 50%-50% HCl 

                    dla którego            (16) 

 dla HF 25%-75% HCl 

                    dla którego            (17) 

 dla HF 0%-100% HCl 

                    dla którego            (18) 

 

Adekwatności równań oceniano przy pomocy testu t-Studenta dla próby i poziomie 

istotności α = 0,05. 
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Rysunek 4. Szybkość korozji Stopu AW-2017A w (g/cm2) przetrzymywane  
w odpowiednich roztworach kwasów [opracowanie własne] 

Równania funkcji liniowej i współczynnika determinacji dla szybkości korozji 

(g/cm
2
) w czasie (h): 

 dla HF 100%-0% HCl 

                         dla którego           (19) 

 dla HF 75%-25% HCl 

                         dla którego           (20) 

 dla HF 50%-50% HCl 

                         dla którego           (21) 

 dla HF 25%-75% HCl 

                         dla którego           (22) 

 dla HF 0%-100% HCl 

                         dla którego           (23) 

Adekwatności równań oceniano przy pomocy testu t-Studenta dla próby i poziomie 

istotności α = 0,05. 

Analizując charakter zmian szybkości korozji zarówno dla (cm/rok) i dla (g/cm
2
) 

przedstawionych na rysunku 3 i 4 stwierdzono podobny przebieg. Stwierdzono, że 

wraz ze wzrostem udziału objętościowego w mieszaninie kwasu HF wzrasta szybkość 
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Wyniki badań z wystarczającą dokładnością można przedstawić za pomocą funkcji 
liniowej, której równania oraz współczynniki regresji dla szybkości korozji w (cm/rok) 
przedstawiono w równaniach od 14 do 18 i dla szybkości korozji w (g/cm

2
) od 19 do 23. 

W czasie przetrzymywania próbek w czasie 48 h szybkość korozji w (cm/rok), jak 
i (g/cm

2
) w kwasie HF wzrosła ośmiokrotnie niż w kwasie HCl, w czasie przetrzy-

mywania próbek 144 h szybkość korozji wzrosła czterokrotnie, natomiast w czasie 
przetrzymywania próbek w czasie 240 h szybkość korozji wzrosła dwuipółkrotnie. 

Wartości chropowatości Ra i Rz próbek w przygotowanych mieszaninach 
wyrażone w (μm) przedstawiono w tabeli 7. 

Tabela 7. Wyniki parametrów chropowatości [opracowanie własne] 

Czas Mieszanina kwasów 

HF – 100% 
HCl – 0%  

HF – 75% 
HCl – 25% 

HF – 50% 
HCl – 50% 

HF –25% 
HCl – 75% 

HF – 0% 
HCl – 100% 

[h] Ra Rz Ra Rz Ra Rz Ra Rz Ra Rz 

48 5,41 28,76 5,12 26,68 4,27 20,27 4,48 25,6 4,38 28,46 

96 6,02 29,63 5,59 28,97 4,38 22,11 4,62 30,04 9,72 56,23 

144 6,48 32,75 5,61 27,66 4,59 24,01 5,04 31,04 13,44 75,00 

192 6,80 33,32 5,63 28,77 4,72 24,84 5,21 30,59 12,44 75,53 

240 7,33 35,32 5,99 30,06 4,82 25,22 5,28 31,16 17,80 109,46 

 
Na rysunku 5 przedstawiono parametr chropowatości Ra w czasie w przygotowa-

nych mieszaninach wyrażona w (μm), natomiast rysunek 6 przedstawia parametr 
chropowatości Rz w (μm). 

 

Rysunek 5. Parametr chropowatości Ra stopu AW-2017A w (µm) przetrzymywane  
w odpowiednich roztworach kwasów [opracowanie własne] 
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Równania funkcji liniowej i współczynnika determinacji dla parametru chropo-

watości Ra (µm) w czasie (h): 

 dla HF 100%-0% HCl 

                   dla którego            (24) 

 dla HF 75%-25% HCl 

                   dla którego            (25) 

 dla HF 50%-50% HCl 

                   dla którego            (26) 

 dla HF 25%-75% HCl 

                   dla którego            (27) 

 dla HF 0%-100% HCl 

                   dla którego            (28) 

 

Adekwatności równań oceniano przy pomocy testu t-Studenta dla próby i poziomie 

istotności α = 0,05. 

 

Rysunek 6. Parametr chropowatości Rz stopu AW-2017A w (µm) przetrzymywane  
w odpowiednich roztworach kwasów [opracowanie własne] 
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Równania funkcji liniowej i współczynnika determinacji dla parametru chropo-

watości Rz (µm) w czasie (h): 
 dla HF 100%-0% HCl 

                   dla którego            (29) 

 dla HF 75%-25% HCl 

                    dla którego            (30) 

 dla HF 50%-50% HCl 

                    dla którego            (31) 

 dla HF 25%-75% HCl 

                    dla którego            (32) 

 dla HF 0%-100% HCl 

                   dla którego            (33) 

Adekwatności równań oceniano przy pomocy testu t-Studenta dla próby i poziomie 
istotności α = 0,05. 

Analizując parametry chropowatości Ra (µm) przedstawionych na rysunku 5 i Rz 
(µm) przedstawiono na rysunku (6) stwierdzono podobny przebieg. Największe 
wartości parametru Ra (µm), jak i Rz (µm) dla każdego czasu przetrzymywania próbek 
uzyskano w kwasie HCl, natomiast najmniejsze w mieszaninie zawierającej 50% HF 
i 50% HCl. 

Wraz ze wzrostem czasu przetrzymywania próbek w kwasie HCl wartość parametru 
Ra (µm) wzrosła od czasu 48 h do czasu 240 h czterokrotnie, natomiast dla mieszaniny 
zawierającej 50% HF i 50% HCl tylko prawie półtorakrotnie. 

Wraz ze wzrostem czasu przetrzymywania próbek w kwasie HCl wartość parametru 
Rz (µm) wzrosła od czasu 48 h do czasu 240 h prawie czterokrotnie, natomiast dla 
mieszaniny zawierającej 50% HF i 50% HCl tylko około 15%. 

Rysunek 7 i 8 przedstawiają wydruki profilu chropowatości w czasie przetrzy-
mywania próbek 240 h w przygotowanych mieszaninach z profilometru liniowego 
DIAVITE DH-5, rysunek 8 dla mieszaniny zawierającej 50% HCl-50% HF, rysunek 8 
dla kwasu HF. 

 

Rysunek 7. Wykres profilu chropowatości stopu AW-2017A w czasie przetrzymywania próbek 240 h 

w mieszaninie zawierającej 50% HCl – 50% HF [opracowanie własne] 
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Rysunek 8. Wykres profilu chropowatości w czasie przetrzymywania stopu AW-2017A próbek 240 h 
w mieszaninie zawierającej 0% Cl – 100% HF [opracowanie własne] 

Rysunki od 9 do 13 przedstawiają struktury metalograficzne w czasie przetrzymy-

wania próbek przez 240 h dla każdej z mieszaniny wykonane przy użyciu mikroskopu 

optycznego OLYMPUS IX70. Czas przetrzymywania wynoszący 240 godzin wybrano 

dla zobrazowania największego ubytku korozyjnego stopu AW-2017A w poszczególnych 

ośrodkach korozyjnych. Największe wżery korozyjne stwierdzono dla środowiska HCl 

(rys. 9). Spostrzeżenie to potwierdzają również uzyskane parametry chropowatości Ra 

(rys. 5) i Rz (rys. 6). Przetrzymywanie stopu AW-2017A w środowisku HCl 

spowodowało powstanie głębokich wżerów przemieszczających się po granicach 

ziaren stopu. W mniejszym stopniu zaobserwowano rozpuszczanie całych ziaren. Efek-

tem takiego procesu jest stosunkowo mały ubytek korozyjny (rys. 1 i 2) i prędkość 

korozji (rys. 3 i 4). Ze zwiększeniem w mieszaninie ilości HF zaobserwowano 

przejście korozji międzykrystalicznej w korozję równomierną polegającą na rozpusz-

czaniu powierzchni stopu. Potwierdzają to odpowiednio rysunki 10, 11 i 12 oraz 

zużycie korozyjne (rys. 1 i 2) i prędkość korozji (rys. 3 i 4). Po zastosowaniu HF jako 

środowiska korozyjnego odnotowano również charakter korozji przypominający 

korozję równomierną, aczkolwiek o większej intensywności oddziaływania, o czym 

świadczą głębsze wżery powierzchniowe niż dla mieszaniny 75% HF – 25% HCl, 

zatem zawierającej najniższą analizowaną zawartość HCl. 
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Rysunek 9. Mikrostrukura stopu AW-2017A moczona w 0% HF – 100% HCl w czasie 240 godz., pow. 400x 

[opracowanie własne] 

 

Rysunek 10. Mikrostrukura stopu AW-2017A moczona w 25% HF – 75% HCl w czasie 240 godz., pow. 
400x [opracowanie własne] 



 

Degradacja materiału AW-2017A w środowisku HF i HCl 

 

97 

 

Rysunek 11. Mikrostrukura stopu AW-2017A moczona w 50% HF – 50% HCl w czasie 240 godz., pow. 
400x [opracowanie własne] 

 

Rysunek 12. Mikrostrukura stopu AW-2017A moczona w 75% HF – 25% HCl w czasie 240 godz., pow. 

400x [opracowanie własne] 
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Rysunek 13. Mikrostrukura stopu AW-2017A moczona w 100% HF – 0% HCl w czasie 240 godz., pow. 

400x [opracowanie własne] 

5. Podsumowanie 

Wyniki szybkości korozji zależały od kilku parametrów, tj. ubytki masowe, po-

wierzchnia próbki, czas przebywania próbek w środowisku agresywnym, gęstości 

stopu aluminium. Obliczone zostały w dwóch jednostkach (mm/rok) i (g/mm
2
). Analizując 

charakter zmian szybkości korozji przedstawiony równaniem (1) i (2) stwierdzono 

podobny przebieg. 

Na podstawie przeprowadzonych badań określono wielkość degradacji stopu dla 

każdego z kwasów oraz dla ich mieszaniny w zaproponowanych stosunkach objętoś-

ciowych. Większy wpływ na degradację stopu AW-2017A wykazał kwas HF, dla 

którego oddziaływanie z dostateczną determinacją można przedstawić funkcją liniową. 

Wraz ze wzrostem udziału kwasu HCl w mieszaninie degradacja postępowała coraz 

wolniej. 

Dla każdej mieszaniny kwasów wraz z wydłużeniem czasu przetrzymywania próbek 

stwierdzono proporcjonalny wzrost ubytku masy i szybkości korozji. Wyprowadzono 

równania regresji, które mogą posłużyć do przeprowadzenia procesu symulacji korozji 

badanego stopu w środowisku HF, HCl oraz mieszaniny obu tych kwasów. 

Stwierdzono, że wraz ze wzrostem udziału objętościowego w mieszaninie kwasu 

HF wzrasta ubytek masy. 

Zaobserwowano, że mieszanina kwasów z udziałem minimum 75% HCl powoduje 

występowanie groźnej degradacji stopu postępującej od powierzchni w głąb materiału 

po granicach ziaren. 
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W wyniku przeprowadzonych badań otrzymano ciekawe wyniki dla ośrodków 

korozyjnych zawierających różne stężenia HF i HCl. Wyniki te nie dają odpowiedzi na 

pytanie: czy zależność ta jest słuszna dla innych stężeń poszczególnych kwasów, jako 

mieszaniny o różnych proporcjach. Temat ten stanowi inspirację do dalszych badań 

i zostanie przedstawiony w kolejnej publikacji. 
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Degradacja materiału AW-2017A w środowisku HF i HCl 

Streszczenie 

Jednym z wyników powodujących degradację materiałów konstrukcyjnych są substancje chemiczne 

stosowane w warunkach eksploatacyjnych do mycia i konserwacji urządzeń. Współczesne materiały 
konstrukcyjne mają kontakt z szeroką gamą środowisk agresywnych stanowiących media robocze oraz 

środki myjące, do których należą m.in. kwasy HF i HCl. Do badań wytypowano jeden z cieszących się 

większą popularnością stopów aluminium do przeróbki plastycznej AW-2017A. Środowiskiem, w którym 

były przeprowadzane badania degradacyjne, były kwasy: HF o stężeniu 2% i HCl o stężeniu 1,5%. Do 
badań zostały przygotowane mieszaniny roztworów wodnych kwasów HF i HCl w stosunkach 

objętościowych odpowiednio: 100%-0%, 75%-25%, 50%-50%, 25%-75% oraz 0%-100%. Próbki 

przetrzymywano w odpowiednich roztworach kwasów przez 48, 96, 144, 192, 240 h. Następnie próbki 

wyjmowano i przerywano oddziaływanie roztworu poprzez przemycie w wodzie. Na wysuszonych 
próbkach określono ubytki masowe, przeprowadzono pomiary chropowatości za pomocą profilometru oraz 

przeprowadzono badania metalograficzne powierzchni przekroju poprzecznego próbki na mikroskopie 

optycznym. Na podstawie przeprowadzonych badań określono wielkość degradacji stopu dla każdego 

z kwasów oraz dla ich mieszaniny w zaproponowanych stosunkach objętościowych. Większy wpływ na 
degradację stopu AW-2017A wykazał kwas HF, dla którego oddziaływanie z dostateczną determinacją 

można przedstawić funkcją liniową. 

Słowa kluczowe: stopy aluminium, AW-2017A, degradacja, korozja 

Degradation of AW-2017A material in HF and HCl environment 

Abstract 

One of the factors vastly contributing to the degradation of construction materials are chemicals used in 
service conditions, mostly for cleaning and maintaining equipment. Contemporary construction materials 

come into contact with a wide range of aggressive environments, among others working media and 

cleaning agents, which include HF and HCl acids. One of the most popular aluminum alloys for plastic 

forming AW-2017A was selected for research. The degradation tests were carried out in specific 
environments, as follows: HF with a concentration of 2% and HCl with a concentration of 1.5%. Mixtures 

of aqueous solutions of HF and HCl acids in volume ratios of 100%-0%, 75%-25%, 50%-50%, 25%-75% 

and 0%-100% were prepared for the tests.Then the samples were removed and the interaction of the 

solution was stopped by the water. Their mass losses were determined on dried samples, roughness 
measurements were carried out using a profilometer and metallographic tests of sample cross-section were 

performed using an optical microscope. Based on the conducted tests, the amount of alloy degradation was 

determined for each of the acids selected for research and for their mixtures in the proposed volume ratios. 

A greater impact on the degradation of the AW-2017A alloy was demonstrated by HF acid, for which the 
interaction with sufficient determination can be represented by a linear function. 

Keywords: aluminum alloys, AW-2017A, degradation, corrosion 
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Kwas p-kumarowy w badaniach elektrochemicznych 

1. Wstęp 

Świat związków organicznych jest niezwykle bogaty. Istnieje wiele możliwości 

sklasyfikowania tych związków. Można podzielić je na związki naturalnie występujące 

w przyrodzie oraz zsyntezowane w warunkach laboratoryjnych. Wśród tej pierwszej 

grupy coraz większą popularnością cieszą się związki fenolowe, będące najobszer-

niejszą grupą naturalnie występujących polifenoli. 

Związki fenolowe posiadają wiele interesujących właściwości, dzięki czemu są one 

stosowane lub bezpośrednio analizowane w badaniach z zakresu elektrochemii. 

Bioaktywność oraz zdolności antyoksydacyjne należą do ich właściwości najbardziej 

godnych uwagi.  

W niniejszej pracy scharakteryzowano techniki elektrochemiczne wykorzystywane 

w badaniach opartych na kwasie p-kumarowym będącym przedstawicielem kwasów 

fenolowych. Kwas ten został wybrany jako przedstawiciel przeciwutleniaczy obecnych 

w wielu składnikach ludzkiej diety. Opisane metody umożliwiają zaobserwowanie 

poprawy właściwości detektorów modyfikowanych kwasem, a także ukazują możliwe 

wykorzystanie technik elektrochemicznych do bezpośredniego oznaczania kwasu  

p-kumarowego. 

2. Związki fenolowe 

Polifenole należą do związków organicznych wyróżniających się posiadaniem 

w swojej strukturze grupy hydroksylowej bezpośrednio połączonej z pierścieniem aro-

matycznym. Można wyodrębnić cztery podgrupy związków fenolowych (rys. 1) [1]. 

Polifenole są mikroelementami licznie występującymi w diecie człowieka. W litera-

turze przedmiotu pojawiają się dowody na ich rolę w zapobieganiu chorobom zwyrod-

nieniowym, takim jak rak i choroby sercowo-naczyniowe. Wpływ polifenoli na 

zdrowie zależy od zużytej ilości i ich biodostępności [2]. 

 

Rysunek 1. Klasyfikacja związków fenolowych [1] 

2.1. Flawonoidy 

Flawonoidy są polifenolami o bardzo zróżnicowanej charakterystyce oraz strukturze. 

Związki te są integralną częścią diety człowieka. Występują naturalnie w owocach, warzy-

wach, kwiatach, a także korze drzew. Spożywanie flawonoidów wpływa korzystnie na 

organizm człowieka ze względu na ich antybakteryjne oraz przeciwzapalne właści-

                                                                   
1 mzajc@wp.pl, Katedra Chemii Fizycznej, Wydział Chemii, Uniwersytet w Białymstoku, www.uwb.edu.pl. 
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wości. Mechanizm wchłaniania, a także metabolizowania tych związków jest słabo 

znany. Uważane są za nietoksyczne związki zapobiegające cytotoksycznemu działaniu 

wolnych rodników, zatem hamują rozwój takich chorób, jak np. miażdżyca [3]. 

Flawonoidy w swojej strukturze zawierają dwa pierścienie aromatyczne bezpośrednio 

połączone z grupą hydroksylową, a także heterocykliczny pierścień piranu lub pironu.  

2.2. Stilbeny 

Drugą grupą związków fenolowych są stilbeny należące do pochodnych feny-

lopropanoidowych. W budowie cząsteczki posiadają szkielet 1,2-difenyloetylenowy. 

Jednym z najbardziej rozpowszechnionych związków z tej grupy polifenoli jest reswe-

ratrol (trans-3,4’,5-trihydroksystilben). Związek przyciągnął uwagę wielu naukowców 

ze względu na jego obfitość w produktach wytwarzanych z winogron, takich jak np. 

wino. Ze względu na silne antyoksydacyjne właściwości resweratrol znajduje zastoso-

wanie w terapiach hamujących rozwój nowotworów [4].  

2.3. Lignany 

W nasionach wielu roślin, takich jak np. słonecznika czy lnu, wśród licznych 

związków chemicznych można znaleźć lignany stanowiące kolejną grupę polifenoli. 

Lignany roślinne są metabolizowane w przewodach pokarmowych ssaków do lignanów 

ssaczych, takich jak enterolakton czy enterodiol [5]. Zakres struktur i aktywności 

biologicznych lignanów jest szeroki. Niektóre związki z tej grupy posiadają działanie 

przeciwnowotworowe, przeciwwirusowe oraz specyficznie hamują działanie pewnych 

enzymów. Obserwuje się także ich toksyczność dla grzybów, owadów i kręgowców. 

2.4. Kwasy fenolowe 

Kwasy fenolowe w swojej strukturze oprócz pierścienia fenolowego posiadają 

grupę karboksylową. Można wyodrębnić kwasy fenylopropenowe będące pochodnymi 

kwasu cynamonowego oraz kwasy fenylokarboksylowe definiowane jako pochodne 

kwasu benzoesowego. Struktury kwasów przedstawiono na rysunku 2 [6]. 

 

Rysunek 2. Wzory strukturalne kwasu cynamonowego (a) oraz kwasu benzoesowego (b) 

[opracowanie własne] 

Kwasy fenolowe cieszą się dużą popularnością w badaniach elektrochemicznych. 

Związki te znaleźć można w wielu produktach pochodzenia roślinnego. Każdego dnia 

są one przyswajane przez organizm człowieka wraz z pokarmem [7]. W niniejszej 

pracy zostały przedstawione wybrane badania z zakresu elektrochemii oparte na 

kwasie p-kumarowym. 
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3. Kwas p-kumarowy 

Kwas kumarowy należy do pochodnych kwasu cynamonowego. Można go znaleźć 

np. w orzeszkach ziemnych, pomidorach, marchwi czy w occie [8, 9]. Wyróżnia się 

trzy stereoizomery tego związku, różniące się pozycją podstawienia grupy hydro-

ksylowej do pierścienia aromatycznego. Najbardziej rozpowszechnioną formą jest 

kwas p-kumarowy (rys. 3). 

OHO

OH  

Rysunek 3. Wzór strukturalny kwasu p-kumarowego [opracowanie własne] 

Kwas p-kumarowy (4-hydroksybenzoesowy) służy jako prekursor innych związków 

fenolowych. Występuje w roślinach zarówno w postaci wolnej, jak i sprzężonej [7]. 

Związek ten jest w ostatnich latach intensywnie badany ze względu na swoją bioak-

tywność. Ludzki organizm z łatwością go przyswaja – wchłaniany jest w górnym 

odcinku przewodu pokarmowego, a następnie wydalony zostaje wraz z moczem. 

3.1. Kwas p-kumarowy w badaniach elektrochemicznych 

3.1.1. Utlenianie elektrochemiczne 

Kwas p-kumarowy, podobnie jak kwas cynamonowy, można utlenić elektro-

chemicznie [10]. Jest to możliwe ze względu na obecność grup hydroksylowych 

przyłączonych do aromatycznego pierścienia benzenowego (w przypadku kwasu  

p-kumarowego jest to jedna grupa -OH). Proces ten można przeprowadzić za pomocą 

metod woltamperometrycznych (opisane w rozdziale 3.1.5). W celu utlenienia kwasu 

p-kumarowego stosuje się elektrodę z węgla szklistego. Kwas ulega polimeryzacji, 

a powstały film polimerowy można odwracalnie utlenić do formy monomerycznej. 

Tworzący się polimer zwiększa swoją grubość pokrywając powierzchnię elektrody, 

utrudniając dyfuzję kwasu p-kumarowego i jego utlenienie na elektrodzie. Proces 

elektroutleniania zachodzi w pH powyżej wartości pKa kwasu. 

3.1.2. Czujniki elektrochemiczne 

Czujnikami elektrochemicznymi nazywa się mikroogniwa galwaniczne, które 

przekształcają informację związaną z przepływem elektronów pomiędzy elektrodą 

a analitem na sygnał ilościowy bądź jakościowy. Istnieją przy główne typy sensorów 

elektrochemicznych: konduktometryczne, amperometryczne oraz potencjometryczne [11].  

Interesującym przykładem elektroczujnika opartego na kwasie p-kumarowym jest 

elektroda zbudowana z węgla szklistego (ang. glassy carbon electrode, GCE) zmody-



 

Kwas p-kumarowy w badaniach elektrochemicznych 

 

105 

fikowana wielościennymi nanorurkami węglowymi (ang. multi-walled carbon nanotubes, 

MWNT), na których elektroosadzono kwas poli(p-kumarowy) [12]. Połączenie kwas 

poli(p-kumarowy)/MWNT/GCE znalazło zastosowanie do bezpośredniego oznaczania 

L-cysteiny, będącej aminokwasem odgrywającym ważną funkcję w homeostazie 

komórkowej jako prekursor syntezy białek oraz produkcji m.in. siarkowodoru [13]. 

L-cysteina jest związkiem elektroaktywnym ze względu na obecność w jej 

strukturze grupy tiolowej (rys. 4). Jednak elektrochemiczne oznaczanie tego związku 

a tradycyjnych elektrodach jest bardzo problematyczne ze względu na brak bądź 

bardzo słaby sygnał, odpowiedzi w przypadku pomiarów woltamperometrycznych 

[12]. Wiele elektrosensorów mających na celu oznaczenie L-cysteiny oparto na 

nanocząstkach złota ze względu na wysokie powinowactwo grupy tiolowej do metali 

ciężkich. Próbowano również wykorzystać elektrody elektropolimeryzowane kwasem 

kawowym. 

SH OH

O

NH2  

Rysunek 4. Struktura L-cysteiny [opracowanie własne] 

Większość z wymienionych wyżej metod cechuje się niską selektywnością, gdy 

podczas oznaczania występują inne związki zawierające siarkę. Spowodowane jest to 

adsorpcją związków o podobnej budowie strukturalnej na nanocząstkach złota.  

Powierzchnię sensora kwas poli(p-kumarowy)/MWNT/GCE badano za pomocą 

woltamperometrii cyklicznej (ang. cyclic voltammetry, CV) oraz elektrochemicznej 

spektroskopii impedancyjnej (ang. electrochemical impedance spectroscopy, EIS) [12]. 

Charakterystyka CV wykazała, że L-cysteina jest elektrochemicznie nieaktywna na 

czystej elektrodzie z węgla szklistego, natomiast w przypadku modyfikacji MWNT/GCE, 

mimo zastosowania wysokiego stężenia analitu, obserwuje się bardzo niskie prądy 

utleniania. W przypadku dodatkowej modyfikacji prowadzącej do utworzenia kom-

pozytu kwas poli(p-kumarowy)/MWNT/GCE obserwuje się ponad 200-krotny wzrost 

prądów utleniających przy zastosowaniu tego samego stężenia L-cysteiny. Wzmoc-

nienie sygnałów może być spowodowane porowatą strukturą zapewnioną przez spoli-

meryzowany kwas, dzięki której możliwa jest dyfuzja L-cysteiny.  

Zmodyfikowane elektrody poddano również badaniom przy użyciu EIS. Za pomocą 

elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej wyznaczony został opór oraz pojem-

ność każdej z elektrod. Okazało się, że najwyższym oporem charakteryzuje się czysta 

elektroda GCE, natomiast najwyższą pojemność wykazuje sensorkwas poli(p-kumarowy)/ 

MWNT/GCE). Wysoki opór w przypadku elektrody GCE wskazuje na brak sygnału 

utleniania L-cysteiny, natomiast wysoką wartość pojemności elektrody zmodyfiko-

wanej kwasem poli(p-kumarowym) można utożsamić z dużą porowatością elektrody 

umożliwiającą przenikanie aminokwasu do filmu polimerowego.  

Wiele czujników elektrochemicznych wykorzystywanych jest również do bezpo-

średniego oznaczania kwasu p-kumarowego. Przykładem takiego sensora jest elektroda 
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węglowa (GCE) z nanocząstkami rodu, stabilizowana pochodną propanosulfonianu (3-

(1-tetradecylo-3-imidazolem) pełniącą funkcję środka powierzchniowo-czynnego [14]. 

Surfaktant poprzez zwiększenie przewodnictwa elektrycznego na powierzchni elektrody 

modyfikuje układ, obniżając opór przenoszenia elektronów. Za pomocą utworzonego 

sensora badano wiele związków fenolowych w celu określenia elektrochemii reakcji 

przeprowadzonej przy wykorzystaniu modyfikowanej elektrody oraz czystej elektrody 

węglowej. Kwas p-kumarowy powoduje największe powiększenie piku, dlatego został 

wybrany jako docelowy analit. Wzrost powierzchni piku jest spowodowany adsorpcją 

kwasu na powierzchni czujnika. Utworzony czujnik charakteryzuje się dobrą powta-

rzalnością oraz odtwarzalnością i znalazł zastosowanie do oznaczania kwasu  

p-kumarowego w celulozie za pomocą woltamperometrii różnicowej. 

3.1.3. Kulometria 

Metody kulometryczne opierają się na pomiarze energii wyprodukowanej lub 

zużytej podczas reakcji elektrolizy. Energia wykorzystywana podczas pomiarów jest 

wyrażana w kulombach. Istnieją dwie podstawowe kategorie technik kulometrycznych 

(rys. 5). Kulometria bezpośrednia (potencjostatyczna) charakteryzuje się utrzymy-

waniem stałego potencjału, natomiast podczas miareczkowania kulometrycznego 

utrzymywany jest stały prąd [15]. 

 

Rysunek 5. Podział metod kulometrycznych [15] 

Elektrochemiczna detekcja kulometryczna jest powszechnie stosowaną metodą 

detekcji połączoną z wysokosprawną chromatografią cieczową (ang. high-performance 

liquid chromatography, HPLC) [17-19]. Chromatografia cieczowa sprzężona z detek-

torem kulometrycznym znalazła zastosowanie do oznaczania ilościowego fenoli 

z oliwy z oliwek. Analiza umożliwia wykrycie wielu związków fenolowych jednocześnie 

[15]. Poza kwasem p-kumarowym są to m.in. tyrazol, kwas waniliowy czy kwas 

kawowy. Metoda jest powszechnie stosowana i została zatwierdzona przez amery-

kańską Agencję ds. Żywności i Leków. Czas wykonania analizy wynosi ok. 35 minut, 

a sam rozdział związków na kolumnie nieco ponad 15 minut. Czas ten jest trzykrotnie 

krótszy niż przy użyciu konwencjonalnych metod HPLC. Dodatkową zaletą metody 

jest niższa cena detektora elektrochemicznego oraz kosztów jego eksploatacji 

w porównaniu z detektorem spektrometru mas. 

HPLC jest powszechnie stosowana w analizach naturalnych związków, takich jak 

np. przeciwutleniacze [16]. W zależności od potrzeb można stosować różne rodzaje 

detekcji. Typowe detektory w HPLC to spektrofotometryczne, fluorescencyjne, 

Metody 
kulometryczne 

Kulometria 
bezpośrednia 

Miareczkowanie 
kulometryczne 

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielski
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elektrochemiczne i masowe. Detektory elektrochemiczne są stosowane ze względu na 

wysoki poziom czułości oraz selektywności. Interesującym przykładem takiego czujnika 

jest kulometryczny wieloelektrodowy detektor CoulArray do HPLC. Został on 

zaprojektowany do wykrywania i oznaczania ilościowego śladowych ilości związków 

elektroaktywnych na złożonych matrycach. Detektor CoulArray wykorzystuje wielo-

elektrodowy system detekcji, w którym każde z ogniw elektrochemicznych (od 4 do 

16) przyjmuje odmienny potencjał w celu utlenienia lub redukcji związków eluujących 

z kolumny. Na rysunku 6 przedstawiono schemat detekcji elektrochemicznej substancji 

A oraz B przy ustawionych różnych potencjałach ogniw elektrochemicznych. Taka 

metoda pozwala na zebranie wielu chromatogramów (jeden chromatogram genero-

wany przy każdym potencjale) zamiast pojedynczego, co pozwala na identyfikację 

związku na podstawie czasu retencji oraz właściwości utleniających [16]. 

 

Rysunek 6. Schemat przemian elektrochemicznych substancji A i B w ogniwie elektrochemicznym [16] 

HPLC z detekcją CoulArray jest bardzo czułą techniką analityczną, odpowiednią do 

analizy kwasów fenolowych, takich jak kwas p-kumarowy. Metoda jest wyko-

rzystywana do analizy miodów pitnych oraz win. Zastosowanie detektora jest bardzo 

użyteczne w przypadku oddzielenia nakładających się pików pochodzących od analitów.  

Do oznaczania polifenoli wykorzystywane jest również miareczkowanie kulomet-

ryczne. Metodę można stosować podczas oznaczania wolnych polifenoli w herbacie 

oraz kawie [17]. Titrantem użytym podczas miareczkowania są jony heksacyjano-

żelazianu (III). Istotą metody jest reakcja jonu [Fe(CN)6]
3-

 ze związkiem fenolowym. 

Liczba elektronów uczestniczących w reakcji redoks odpowiada liczbie grup hydro-

ksylowych obecnych w cząsteczce polifenolu. Za pomocą miareczkowania bada się 

oddziaływania polifenoli z białkami. Herbata oraz kawa są nieodłącznymi elementami 

diety człowieka. Ich składnikami są kwasy fenolowe (m.in. kwas p-kumarowy, 

kawowy, chlorogenowy). Dodatkowo w wielu regionach świata napoje te spożywane 

są z mlekiem zawierającym duże ilości białek, takich jak kazeina oraz BSA. Miarecz-

kowanie kulometryczne pozwala na dostarczenie informacji o zawartości wolnych 

polifenoli w analicie. Białka obecne w analicie wiążą polifenole poprzez oddziały-

wania międzycząsteczkowe zmniejszając właściwości przeciwutleniające tych związków. 

Miareczkowanie charakteryzuje się prostotą, dokładnością oraz bardzo szybkim 

uzyskaniem pożądanych wyników.  
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3.1.4. Konduktometria 

Kolejną metodą elektroanalityczną jest konduktometria. Polega ona na pomiarze 

przewodnictwa elektrycznego w celu monitorowania postępu reakcji chemicznej. 

W chemii analitycznej szczególnie ważnym przykładem analizy konduktometrycznej 

jest miareczkowanie. Miareczkowanie konduktometryczne to rodzaj miareczkowania, 

w którym przewodnictwo elektryczne mieszaniny reakcyjnej jest w sposób ciągły 

monitorowane podczas dodawania jednego z reagentów. Wzrost oraz spadek przewod-

nictwa w tej metodzie zależy od zmian stężenia dwóch najbardziej przewodzących 

jonów (H
+
 i OH

-
). 

Detekcja konduktometryczna znalazła zastosowanie w przypadku rozdziału 

kwasów fenolowych za pomocą elektroforezy [18]. Zastosowano bezkontaktowy 

detektor konduktometryczny (ang. contactless conductometric detector, CCD) charak-

teryzujący się brakiem bezpośredniego kontaktu elektrod z kapilarą. Tak sprzężona 

metoda znajduje zastosowanie w analizie matryc zawierających w swoim składzie 

różnorodne polifenole. Detekcja CCD jest odpowiednią metodą analityczną dla danej 

grupy związków i może być stosowana jako alternatywa dla detektorów UV-Vis. 

 

Rysunek 7. Porównanie detekcji CCD (a) oraz detekcji UV przy 232 nm (b) i 254 nm (C). Opis pików:  

1 – kwas cynamonowy, 2 – kwas benzoesowy, 3 – kwas synapinowy, 4 – kwas ferulowy,  
5 – kwas syryngowy, 6 – kwas p-kumarowy, 7 – kwas waniliowy, 8 – kwas 4-hydroksybenzoesowy,  

9 – kwas 2,4-dihydroksybenzoesowy [18] 

3.1.5. Woltamperometria 

Metody woltamperometryczne wykorzystują pomiar prądu przy zastosowaniu 

zmiennego potencjału. W zależności od impulsu pobudzającego prąd wyróżnia się 

różne rodzaje woltamperometrii (rys. 8). 
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Rysunek 8. Wybrane techniki woltamperometryczne [20] 

W przypadku woltamperometrii liniowej do elektrody roboczej przykładany jest 

liniowo zmieniający się potencjał [20]. Liniowo zmieniający się potencjał przykłada 

się również w przypadku woltamperometrii cyklicznej, z tą jednak różnicą, że po 

zmianie potencjału z wartości E1 do E2 następuje rejestracja powrotna z wartości E2 do 

potencjału E1. Woltamperometria cykliczna stosowana jest w badaniach związków 

fenolowych występujących w roślinach [19]. Wśród tej grupy związków znajduje się 

kwas p-kumarowy. Woltamperometria cykliczna umożliwia określenie wartości 

potencjału, przy której występuje utlenienie grupy hydroksylowej obecnej w strukturze 

kwasu (rys. 9). 

OH

COOH

O
-

COOH

-e
-

-H
+ polimeryzacja

dimeryzacja

 

Rysunek 9. Reakcja utleniania kwasu p-kumarowego [19] 

Woltamperometria liniowa i cykliczna są bardzo użyteczne w przypadku wykony-

wania analiz jakościowych [20]. Do analiz ilościowych preferowane są techniki 

pulsowe. Ta grupa metod cechuje się eliminacją prądu pojemnościowego występującego 

podczas pomiarów wykonywanych za pomocą dwóch wcześniej wymienionych 

metod. Obecność prądu pojemnościowego wynika z ładowania podwójnej warstwy 

elektrycznej. W celu eliminacji sygnału pochodzącego od prądu pojemnościowego 

wprowadza się modyfikacje na liniową zmianę potencjału. W zależności od zasto-

sowanej techniki używa się modulację sinusoidalną, prostokątną lub pulsową. 

Modulację pulsową wykorzystano przy badaniach przeciwutleniaczy w winach [21]. 

Woltamperometria pulsowa różnicowa (ang. differential pulse voltammetry, DPV) 

charakteryzuje się niską granicą oznaczalności. Metoda umożliwia zaobserwowanie 

różnic w zawartości polifenoli (m.in. kwercetyny, kwasu galusowego oraz kwasu  

p-kumarowego) pomiędzy winami wyprodukowanymi w różnych regionach geogra-

ficznych. Wykazano, że produkty winne wytwarzane w klimacie śródziemnomorskim 

posiadały w składzie więcej związków fenolowych niż wina wytworzone w krainach 

geograficznych oddalonych od mórz [21].  
Ostatnią scharakteryzowaną w pracy techniką woltamperometryczną jest woltam-

perometria inwersyjna (strippingowa). Spośród pozostałych metod woltamperometria 
strippingowa wyróżnia się pomiarem realizowanym w dwóch etapach. W pierwszym 
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analit gromadzony jest na elektrodzie, natomiast drugi etap opiera się na reakcji redoks 
obecnego w pobliżu elektrody elektrolitu. Etapowi drugiemu, zwanemu strippingiem, 
towarzyszy rejestracja woltamperogramu [20]. Technikę wykorzystano do oznaczania 
przeciwutleniaczy w herbatach wykorzystując elektrodę z pasty węglowej [22]. 
Woltamperometria inwersyjna umożliwia dokładną oraz selektywną analizę kwasu  
p-kumarowego w złożonych próbkach żywności. Ponadto otrzymane wyniki można 
porównać z rezultatami uzyskanymi za pomocą chromatografii, ze względu na niskie 
granice wykrywalności uzyskiwane za pomocą obydwóch metod. 

Praca została sfinansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych 
w ramach działania naukowego „Wpływ kwasu cynamonowego i jego hydroksy-
pochodnych na właściwości elektryczne układów modelujących błony biologiczne 
oraz linii komórkowych glejaka wielopostaciowego” (nr rejestracyjny: 
2018/02/X/ST4/02153). 
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Kwas p-kumarowy w badaniach elektrochemicznych 

Streszczenie 
Kwas p-kumarowy należy do pochodnych kwasu cynamonowego. Związek ten charakteryzuje się 
uniwersalnością w badaniach elektrochemicznych. Wykorzystywany jest zarówno do modyfikacji 
elektrod, na których zachodzą opisane w pracy procesy, jak i oznaczany jest bezpośrednio za pomocą 
odpowiednich metod. Modyfikacja elektrod kwasem p-kumarowym umożliwia oznaczanie m.in. 
aminokwasów pełniących ważne funkcje w procesach komórkowych. Kwas ten stosowany jest również 
w kulometrii, konduktometrii oraz woltamperometrii. Detektory elektrochemiczne oparte na 
wymienionych metodach znajdują zastosowanie w sprzężeniu z technikami analitycznymi, takimi jak 
wysokosprawna chromatografia cieczowa pozwalająca na oznaczanie naturalnie występujących związków 
czy elektroforeza wykorzystywana w procesach mających na celu rozdział złożonych matryc. Metody 
woltamperometryczne w zależności od przyłożonego potencjału stosowane są do jakościowych oraz 
ilościowych analiz związków fenolowych.  
Słowa kluczowe: kwas p-kumarowy, elektrochemia, kulometria, konduktometria, woltamperometria 

p-Coumaric acid in electrochemical studies 

Abstract  
p-Coumaric acid belongs to the cinnamic acid derivatives. This compound is characterized by universality 
in electrochemical studies. It is used both to modify the electrodes on which the processes described in the 
paper take place, and is determineddirectly using appropriate methods. Modification of electrodes with  
p-coumaric acid enables detection of, among others amino acids that perform important functions in 
cellular processes. This acid is also used in coulometry, conductometry and voltammetry. Electrochemical 
detectors based on these methods are used in connection with analytical techniques such as high 
performance liquid chromatography which enable detection of naturally occurring compounds or 
electrophoresis used in processes whose purpose is separation of complex matrices. Depending on the 
applied potential, voltammetric methods are used for qualitative and quantitative analysis of phenolic 
compounds. 
Keywords: p-coumaric acid, electrochemistry, coulometry, conductometry, voltammetry 
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Wykorzystanie sieci metaloorganicznych  

w konstrukcji czujników elektrochemicznych 

1. Wstęp  

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat zauważyć można znaczący wzrost zaintere-

sowania nową klasą mikroporowatych materiałów tzw. sieci metaloorganicznych 

(MOF, z ang. metal-organic framework). MOF-y tworzą rozbudowane struktury 

krystaliczne, złożone z kationów metali skoordynowanych z ligandami organicznymi. 

Ich znakomite właściwości fizykochemiczne, jak wysoce rozwinięta powierzchnia 

właściwa, duża porowatość, elastyczność oraz dobra stabilność termiczna sprawiły, że 

MOF-y znalazły zastosowanie jako nośniki leków, katalizatory heterogeniczne, materiały 

używane do magazynowania gazów oraz rozdziału związków niebezpiecznych [1].  

Unikalne właściwości sieci metaloorganicznych, wynikające z hybrydowej organiczno-

nieorganicznej budowy dają także możliwość wykorzystania ich jako komponenty 

modyfikujące powierzchnię czujników chemicznych. W literaturze odnaleźć można 

liczne prace dotyczące zastosowania sieci metaloorganicznych w konstrukcji sensorów, 

których działanie opiera się na wykorzystaniu właściwości luminescencyjnych tych 

materiałów bądź zmiany ich struktury krystalicznej, wywołanej oddziaływaniem 

MOF-ów z wybranymi związkami chemicznymi [2]. Szczególnie prężnie rozwijającą 

się grupą sensorów chemicznych, bazujących na wykorzystaniu sieci metaloorga-

nicznych, są czujniki elektrochemiczne. Z racji na dużą powierzchnię właściwą oraz 

unikalne właściwości sorpcyjne, MOF-y stanowią bardzo dobrą alternatywę dla 

powszechnie stosowanych w tej dziedzinie materiałów węglowych oraz zeolitów [3]. 

Istotnym ograniczeniem wykorzystania MOF-ów w konstrukcji sensorów elektro-

chemicznych jest ich stosunkowo słabe przewodnictwo elektryczne, stąd konieczność, 

w większości przypadków, wzbogacenia kompozytów elektrodowych materiałami 

o wysokim przewodnictwie elektrycznym. 

 W niniejszej pracy omówiono właściwości materiałów z grupy sieci metaloorga-

nicznych na przykładzie przedstawicieli najpopularniejszych klas tych związków. 

Przedstawiono również przykłady ich zastosowania w konstrukcji czujników wolt-

amperometrycznych, należących do grupy sensorów elektrochemicznych. 

2. Zasada działania czujników elektrochemicznych 

Mianem czujnika chemicznego określa się niewielkie urządzenie, które reaguje na 

określony analit w sposób selektywny, przekształcając informację chemiczną, ściśle 

związaną ze stężeniem określonego składnika w badanej próbce, w sygnał analityczny 

[4]. Sposób działania czujnika elektrochemicznego przedstawiono schematycznie na 

rysunku 1. 
                                                                   
1 marysia.madej@doctoral.uj.edu.pl, Zakład Chemii Analitycznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński 

w Krakowie, www.uj.edu.pl.  
2 jolanta.kochana@uj.edu.pl, Zakład Chemii Analitycznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński 

w Krakowie, www.uj.edu.pl. 
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Rysunek 1. Schemat działania sensora elektrochemicznego [4] 

W części receptorowej czujnika wytwarzany jest sygnał chemiczny związany 

z wybraną właściwością fizyczną analitu lub przebiegiem reakcji chemicznej pomiędzy 

badaną substancją a elementem części receptorowej sensora. W tym segmencie czujnika, 

informacja chemiczna ulega przemianie w formę energii, mierzoną przez część prze-

twornikową, w której przekształcana jest w sygnał elektryczny [4].  

Szczególnie dynamicznie rozwijającą się grupą sensorów są czujniki woltam-

perometryczne, których działanie związane jest z pomiarem natężenia prądu płynącego 

przez układ pomiarowy przy ściśle określonym, przyłożonym do elektrody, napięciu. 

Wymuszona zmiana potencjału w czasie inicjuje przebieg reakcji utlenienia lub 

redukcji na powierzchni elektrody pracującej, co skutkuje wzrostem mierzonego natężenia 

prądu. W chwili, gdy przy powierzchni elektrody, w tzw. warstwie dyfuzyjnej, zaczyna 

brakować jonów lub cząsteczek substancji elektroaktywnej, obserwuje się spadek 

natężenia prądu. Tym samym rejestrowany sygnał analityczny przybiera zazwyczaj 

formę asymetrycznego piku lub charakterystycznej półfali, których wysokość jest 

proporcjonalna do stężenia substancji elektroaktywnej [5].  

W przypadku czujników woltamperometrycznych, wielkość uzyskanego sygnału 

analitycznego jest ściśle związana z powierzchnią elektrody pracującej oraz łatwością 

przenoszenia ładunku z cząsteczki analitu do powierzchni elektrody. Tym samym, 

w celu polepszenia parametrów analitycznych czujnika, jego powierzchnię poddaje się 

modyfikacji z wykorzystaniem komponentów o dobrze rozwiniętej powierzchni 

właściwej oraz wysokim przewodnictwie elektrycznym, takimi jak materiały węglowe, 

nanocząstki metali czy polimery przewodzące [3]. 

3. Charakterystyka sieci metaloorganicznych 

Sieci metaloorganiczne są stosunkowo nową klasą materiałów, zaliczanych do 

szerokiej grupy porowatych polimerów koordynacyjnych o wyjątkowej, hybrydowej 

budowie. Podjednostki budujące ich sieć przestrzenną składają się z centrów meta-

licznych tj. kationów lub klastrów metali przejściowych oraz ligandów organicznych, 

połączonych ze sobą poprzez wiązania koordynacyjne. Związki wykorzystywane jako 

organiczne łączniki posiadają co najmniej dwie grupy funkcyjne, zdolne do łączenia 

się z centrami metalicznymi, umożliwiając tym samym pozyskanie materiału o krysta-

licznej, dwu- lub trójwymiarowej strukturze. MOF-y wyróżniają się na tle zeolitów 

oraz materiałów węglowych poprzez wysoce rozwiniętą powierzchnię właściwą  
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(1000-10000 m
2 

g
-1
), a przy tym dużą objętość porów, które stanowią zazwyczaj 

ok. 50% całkowitej objętości materiału [6]. 

Elastyczność struktury MOF-u, a także rozmiar i kształt porów mogą być mody-

fikowane w sposób kontrolowany poprzez odpowiedni dobór łączników organicznych 

oraz jonów metali dając możliwość pozyskiwania materiałów o ściśle określonych 

właściwościach, dopasowanych do ich przewidywanego zastosowania. Porowata 

i równocześnie elastyczna struktura sieci metaloorganicznych umożliwia dyfuzję różno-

rodnych cząsteczek do wnętrza ich szkieletu. Tym samym zaprojektowanie MOF-u 

o konkretnej wielkości porów pozwala na wytworzenie materiału wykazującego 

zdolność selektywnej adsorpcji wybranych związków chemicznych [7]. Na rysunku 2 

przedstawiono strukturę przestrzenną przykładowych sieci metaloorganicznych. 

 

Rysunek 2. Struktura wybranych sieci metaloorganicznych (kule wewnątrz sieci obrazują objętość porów 

w danym materiale) [8-10] 

Najstarszą, a tym samym jedną z najlepiej scharakteryzowanych grup sieci metalo-

organicznych są trójwymiarowe struktury oparte na naprzemiennie ulokowanych 

oktaedrycznych klastrach cynku [Zn4O]
6+

 połączonych z ligandami kwasów 

organicznych, takich jak kwas tereftalowy (BDC), kwas 4,4’,4’’-(benzeno-1,3,5-

triylotris(etyno-2,1-diylo)tribenzoesowy (BTE) czy kwas bifenylo-4,4’-dikarboksylowy 

(BPDC). Materiały z tej grupy cechują się bardzo dobrze rozwiniętą powierzchnią 

właściwą (3800-6240 m
2 

g
-1

), a przy tym małą gęstością (0,22-0,59 g cm
-3

), co wynika 

z dużej objętości porów, stanowiącej nawet 89% całkowitej objętości materiału. 

Największe atuty tych sieci metaloorganicznych determinują równocześnie ich 

najistotniejsze ograniczenia tj. stosunkowo niską stabilność termiczną oraz tendencję 

do reorganizacji struktury w środowisku wodnym [8].  
MOF-y należące do grupy oznaczanej akronimem MIL (Materials of Institute 

Lavoisier) zbudowane są z kationów trójwartościowych, głównie chromu, żelaza lub 
glinu oraz reszt kwasów karboksylowych. Najpopularniejszym przedstawicielem tej 
grupy materiałów jest MIL-101(Cr) składający się z oktaedrycznych klastrów 
[Cr3OF]

6+
 oraz reszt kwasu tereftalowego tworzących wysoce porowatą, trójwy-

miarową strukturę. Sieci metaloorganiczne z tej grupy wykazują tzw. efekt 
oddychania, związany ze zmianą wymiarów materiału podczas absorpcji lub desorpcji 
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cząsteczek z jego porów. Dodatkowo, cechują się one dobrze rozwiniętą powierzchnią 
właściwą (1500-4500 m

2
 g

-1
) oraz porami o dużej objętości (0,50-2,00 g cm

-3
). Warto 

również nadmienić, że materiały z grupy MIL wykazują większą stabilność termiczną 
i chemiczną niż MOF-y bazujące na klastrach cynkowych [9].  

Kolejną interesującą grupą sieci metaloorganicznych są materiały określane 
akronimem ZIF (Zeolitic Imidazolate Framework), zbudowane z pojedynczych 
kationów metali, takich jak Co

2+
 lub Zn

2+
 oraz pochodnych imidazolu jako ligandów 

organicznych. Materiały przynależące do tej grupy wykazują strukturę podobną do 
zeolitów, charakteryzującą się regularną, porowatą powierzchnią oraz rozbudowaną 
siecią wewnętrznych kanałów. ZIF-y na tle zeolitów, wyróżniają się znacznie większą 
elastycznością, a przy tym wykazują dużo lepszą stabilność termiczną i chemiczną 
w porównaniu do większości MOF-ów. Najpopularniejszy materiał z tej grupy, ZIF-8 
zbudowany jest z jonów cynku połączonych z czterema pierścieniami 2-metylo-
imidazolu (MeIM) o trwałości termicznej sięgającej do 500

o
C oraz wysokiej odpor-

ności na zmiany strukturalne zachodzące w środowisku wodnym [9].  
Równie ciekawym przedstawicielem sieci metaloorganicznych jest tereftalan 

cyrkonu znany pod akronimem UiO-66 (University of Oslo). Jego sieć zbudowana jest 
z klastrów [Zr6O4(OH)4]

-
 połączonych z resztami kwasu tereftalowego tworzących 

trójwymiarową porowatą strukturę, złożoną z naprzemiennie występujących okta-
edrycznych i tetraedrycznych wnęk połączonych wąskimi kanałami. Unikalna struktura 
przestrzenna UiO-66 sprawia, że materiał ten cechuje się wysoką stabilnością 
termiczną (ok. 540

o
C), a przy tym jego sieć nie ulega reorganizacji pod wpływem 

adsorpcji lub desorpcji wody z jego struktury [12].  
1,3,5-benzenotrikarboksylan miedzi Cu3(BTC)2 określany również akronimem 

HKUST-1 (Hong-Kong University of Science and Technology) jest jednym z najlepiej 
scharakteryzowanych związków z rodziny MOF. Materiał ten posiada trójwymiarową 
strukturę tworzoną poprzez dimer Cu2(H2O)2 połączony z czterema atomami tlenu 
wchodzącymi w skład cząsteczki organicznego liganda. HKUST-1 charakteryzuje się 
dobrze rozwiniętą powierzchnią właściwą, dużą objętością porów oraz dobrą stabil-
nością termiczną (sięgającą do 350

o
C). Jego największym ograniczeniem jest tendencja 

do łączenia się z cząsteczkami wody poprzez koordynację nienasyconych centrów 
aktywnych Cu

2+
, co może wywoływać zmiany w jego właściwościach katalitycznych 

w zależności od panującego środowiska reakcji [7]. 
Najważniejsze informacje dotyczące struktury oraz właściwości wyżej wymie-

nionych materiałów przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1. Porównanie budowy oraz właściwości wybranych sieci metaloorganicznych 

Akronim Wzór chemiczny* 

Powierzchnia 

właściwa 

 / m
2
 g

-1
 

Objętość 

porów  

/ cm
3
 g

-1
 

Ref. 

MOF-5 Zn4O(BDC)3 3800 1,55 [8] 

MOF-210 Zn4O(BTE)(BPDC) 6240 3,60 [8] 

MIL-101 Cr3OF(BDC)3 4500 2,00 [9] 

ZIF-8 Zn(MeIM)2 1079 0,31 [10] 

UiO-66 [Zr6O4(OH)4](BDC)6 1276 0,54 [13] 

HKUST-1 Cu3(BTC)3 1805 3,60 [7] 

 * skróty objaśnione w tekście powyżej 
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4. Wykorzystanie materiałów typu MOF w konstrukcji czujników 

woltamperometrycznych 

W literaturze odnaleźć można wiele przykładów czujników elektrochemicznych, 

w których rolę kompozytu modyfikującego powierzchnię elektrody pełnią sieci metalo-

organiczne. 

Jedną z pierwszych sieci metaloorganicznych, jaką zastosowano w konstrukcji 

sensorów woltamperometrycznych był tereftalan cynku (MOF-5). W tym przypadku 

czujnik stanowiła elektroda pastowa, składająca się z proszku węglowego oraz MOF-u, 

zmieszanych w stosunku masowym 1:20, z dodatkiem oleju mineralnego, pełniącego 

funkcję spoiwa. Tak przygotowaną elektrodę wykorzystano do oznaczenia jonów 

ołowiu techniką anodowej woltamperometrii stripingowej w próbkach wody 

wodociągowej i rzecznej oraz materiałach certyfikowanych osadu rzecznego. 

Opracowany czujnik charakteryzował się szerokim zakresem liniowości (10-1000 

nmol L
-1
) oraz niską granicą wykrywalności (LOD, z ang. Limit of Detection) 

wynoszącą 4,9 nmol L
-1
. Warto zaznaczyć, że wzbogacenie pasty węglowej 

tereftalanem cynku przyczyniło się do pięciokrotnego zwiększenia czułości 

prowadzonych pomiarów, w odniesieniu do niemodyfikowanej elektrody pastowej. 

Efekt ten związany był z dużą powierzchnią właściwą czujnika oraz obecnością 

odsłoniętych centrów metalicznych, co przyczyniło się do efektywniejszej adsorpcji 

ołowiu, skutkując zwiększeniem rejestrowanego sygnału analitycznego [14].  

Elektrody pastowe są szczególny przypadkiem elektrod stałych, które pozwalają na 

jednorodne rozmieszczenie kompozytu w całej objętości elektrody. Jednakże 

w większości przypadków, do konstrukcji czujników woltamperometrycznych stosuje 

się elektrody stałe wykonane z jednolitego materiału np. grafitu, węgla szklistego czy 

metali szlachetnych, a ich modyfikacja jest możliwa jedynie na drodze unieru-

chomienia na ich powierzchni kompozytów modyfikujących, na przykład poprzez 

nanoszenie kolejnych warstw komponentów. M. Hadi i współtwórcy wykorzystali tę 

strategię do opracowania czujnika opartego na prostym połączeniu MIL-101(Cr) 

z wielościennymi nanorurkami węglowymi. Omawiany sensor stanowiła elektroda 

z węgla szklistego, na którą nanoszono nanorurki węglowe w formie zawiesiny i osuszano 

pod lampą IR. Następnie na powstałą warstwę nakładano zawiesinę MOF-u i ponow-

nie osuszano. Tak przygotowany czujnik zastosowano w oznaczeniu pikloramu, popular-

nego herbicydu, w próbkach wód wodociągowej i rzecznej. Wykonując pomiary 

techniką woltamperometrii fali prostokątnej wyznaczono również zakres liniowości 

(0,1-12,5 oraz 12,5-40,0 µmol L
-1
), a także LOD (0,06 µmol L

-1
). Połączenie MIL-

101(Cr) z wielościennymi nanorurkami węglowymi poskutkowało znaczącym 

wzrostem przewodnictwa elektrycznego kompozytu, a przy tym ponadprzeciętnym 

wzrostem czułości. Obserwowany efekt synergiczny wynika z dużej powierzchni 

właściwej MOF-u, równie dobrze rozwiniętej powierzchni nanorurek węglowych oraz 

ich wysokim przewodnictwem elektrycznym [15]. Innym przykładem czujnika 

uzyskanego w wyniku sekwencyjnej modyfikacji powierzchni elektrody z węgla 

szklistego jest sensor, którego warstwę bazową stanowiła sieć metaloorganiczna ZIF-8. 

Na jej powierzchnię nanoszono film polianiliny metodą elektrodepozycji z roztworu, 

prowadzoną przy użyciu woltamperometrii cyklicznej. W kolejnym kroku na warstwę 

polianiliny nakładano 1% roztwór Nafionu i osuszano w temperaturze pokojowej. 
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Tak spreparowany czujnik wykorzystano do oznaczania dopaminy w próbkach 

surowicy krwi techniką różnicowej woltamperometrii pulsowej. Opracowany sensor 

charakteryzował się szerokim zakresem liniowości (0,1-1000 µmol L
-1

) oraz zadowa-

lającą granicą wykrywalności (12,0 nmol L
-1
). Zastosowanie kompozytu składającego 

się z ZIF-8, polianiliny oraz Nafionu umożliwiło znaczący wzrost rejestrowanego 

sygnału analitycznego, co wynikać może z dużej powierzchni właściwej MOF-u oraz 

wysokiego przewodnictwa polianiliny i Nafionu. Warto również zaznaczyć, że 

obecność Nafionu, jako polimeru wykazującego tendencję do przewodzenia proto-

nowego, przyczyniła się do wytworzenia większej liczby miejsc aktywnych na 

powierzchni czujnika dla pozytywnie naładowanej dopaminy. Tym samym opracowany 

sensor cechował się wyjątkowymi właściwości katalitycznymi utleniania dopaminy [16]. 

Polepszenie właściwości przewodzących kompozytu opartego na sieciach metalo-

organicznych można również osiągnąć poprzez wbudowanie wybranego materiału 

węglowego lub polimeru przewodzącego w sieć przestrzenną MOF-u. Przykładem 

takiego czujnika może być elektroda z węgla szklistego modyfikowana siecią 

metaloorganiczną MIL-101(Cr), do której na etapie syntezy dodano sadzę wulkaniczną 

XC-72 – materiał węglowy o wysokim przewodnictwie elektrycznym. Powstały 

materiał hybrydowy cechował się dobrze rozwiniętą powierzchnią właściwą oraz 

zmniejszoną objętością porów w porównaniu do pierwotnego MOF-u. Warto jednak 

zaznaczyć, że pory występujące w powstałym materiale wykazywały dużo większą 

średnicę niż pory obecne w strukturze MIL-101(Cr). Opracowany czujnik zastosowano 

do oznaczania chloramfenikolu, antybiotyku o działaniu bakteriostatycznym, 

w próbkach miodu, mleka i kropli do oczu techniką różnicowej woltamperometrii 

pulso-wej oraz scharakteryzowano go pod kątem analitycznym, wyznaczając zakres 

liniowości (0,01-200 µmol L
-1
) oraz granicę wykrywalności (1,5 nmol L

-1
) [17]. 

Również A. Gill i współtwórcy zastosowali wyżej wspomnianą strategię do przygo-

towania kompozytu modyfikującego powierzchnię elektrody. W tym celu zsyntezowano 

1,3,5-benzenotrikarboksylan miedzi (HKUST-1) w obecności kwasu poliakrylowego, 

który uległ wbudowaniu w strukturę sieci metaloorganicznej, zwiększając przewod-

nictwo elektryczne oraz stabilność MOF-u w środowisku wodnym. Tak powstały 

materiał naniesiono na powierzchnię elektrody z węgla szklistego w formie wodnej 

zawiesiny i osuszono w temperaturze pokojowej. Skonstruowany czujnik chemiczny 

z powodzeniem wykorzystano do oznaczania wankomycyny, antybiotyku glikopep-

tydowego o działaniu antybakteryjnym, w płynach ustrojowych – surowicy krwi oraz 

moczu. Prowadząc pomiary techniką woltamperometrii cyklicznej określono także 

zakres liniowości (1,0-500 µmol L
-1

), oraz granicę wykrywalności (1,0 nmol L
-1

) [18]. 

Równie popularnym podejściem wykorzystywanym w konstrukcji czujników jest 

modyfikacja stosowanych komponentów poprzez wytworzenie na ich powierzchni 

dodatkowych grup funkcyjnych, które mogą oddziaływać w sposób selektywny 

z analitem. X. Zhao i współautorzy stworzyli czujnik, składający się z sitodrukowanej 

elektrody węglowej modyfikowanej materiałem hybrydowym, uzyskanym w procesie 

syntezy domieszkowanych nanowłókien polianilinowych, prowadzonym w obecności 

uprzednio zsyntezowanego MOF-u UiO-66 wzbogaconego o dodatkowe grupy 

funkcyjne -NH2. Skonstruowany czujnik wykorzystano do oznaczania jonów kadmu 

w wodzie wodociągowej i wodzie z jeziora przy użyciu adsorpcyjnej woltamperometrii 
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stripingowej fali prostokątnej oraz scharakteryzowano go pod kątem analitycznym, 

wyznaczając zakres liniowości (5,0-900 nmol L
-1

) oraz LOD (1,5 nmol L
-1

). 

Zastosowanie materiału hybrydowego bazującego na UiO-66-NH2 poskutkowało 

ponadprzeciętnym wzrostem rejestrowanego sygnału analitycznego, co może wynikać 

z tendencji do oddziaływania jonów Cd
2+

 z grupami -NH2, które odgrywają rolę 

swoistych centrów adsorpcji, zwiększając tym samym akumulację analitu na powierzchni 

czujnika. Zaobserwowano również znaczący wzrost przewodnictwa uzyskanego materiału 

hybrydowego, w porównaniu do pierwotnego MOF-u, co wynika z obecności budo-

wanych nanowłókien polianilinowych do sieci krystalicznej UiO-66 [19].  

Innym sposobem przygotowania czujnika może być synteza komponentu bezpośrednio 

na powierzchni elektrody. Metodę tą wykorzystano do opracowania czujnika opartego 

na sieci metaloorganicznej HKUST-1. W tym celu na powierzchnię elektrody z węgla 

szklistego naniesiono nanowstążki tlenku grafenu w formie zawiesiny. Po wyschnięciu 

elektrodę zanurzono w roztworze siarczanu miedzi(II) i poprzez przyłożenie do 

elektrody stałego potencjału (-250 mV) unieruchomiono na jej powierzchni klastry 

atomów miedzi. W kolejnym kroku elektrodę umieszczono w roztworze NaOH na 

minutę, co skutkowało przekształceniem się klastrów miedzi w nanocząstki wodo-

rotlenku miedzi(II). W ostatnim kroku elektrodę zanurzano w roztworze kwasu  

1,3,5-benzotrikarboksylowego przez cztery minuty, w wyniku czego na powierzchni 

nanowstążek tlenku grafenu powstała warstwa MOF-u. Skonstruowany czujnik 

wykorzystano do oznaczania imatinibu, leku przeciwnowotworowego, w próbkach 

surowicy krwi oraz moczu z wykorzystaniem techniki różnicowej woltamperometrii 

pulsowej wyznaczając m.in. zakres liniowości (0,014-80 µmol L
-1
) oraz granicę 

wykrywalności (6,0 nmol L
-1

) [20].  

5. Podsumowanie 

Atrakcyjne właściwości sieci metaloorganicznych, takie jak dobrze rozwinięta 

powierzchnia właściwa oraz obecność w ich strukturze licznych porów i kanałów 

wyróżniających się nie tylko dużą objętością, ale i dużą średnicą, sprawiają, że MOF-y 

powinny być idealnymi materiałami do modyfikacji powierzchni elektrod stałych. 

Jednakże podczas konstrukcji czujników elektrochemicznych opartych na materiałach 

z tej grupy należy wziąć pod uwagę również ich największe ograniczenie, którym jest 

niska przewodność elektryczna. Rozwiązaniem tego problemu może być połączenie 

MOF-ów z innymi materiałami funkcjonalnymi, jak nanostruktury węglowe, nanocząstki 

metali lub polimery przewodzące, które cechują się wysokim przewodnictwem 

elektrycznym.  

Omówione w niniejszej pracy przykłady czujników woltamperometrycznych dowodzą, 

że połączenie MOF-ów z innymi materiałami funkcjonalnymi przyczynia się do 

uzyskania kompozytów lub materiałów hybrydowych wykazujących zarówno zalety 

sieci metaloorganicznych, jak i pozostałych komponentów. Warto zaznaczyć, że 

w przypadku większości omawianych sensorów obserwowano znacznie większy 

wzrost ich czułości, niż mogłoby to wynikać z właściwości poszczególnych kompo-

nentów. Obserwowany efekt synergiczny potwierdza występowanie korzystnych interakcji 

pomiędzy stosowanymi materiałami, a tym samym stwarza unikalne możliwości do 

pozyskiwania kompozytów o wyjątkowych właściwościach fizykochemicznych.  
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Wykorzystanie sieci metaloorganicznych w konstrukcji czujników 

elektrochemicznych 

Streszczenie 

Sieci metaloorganiczne (MOF, z ang. metal-organic framework) to prężnie rozwijająca się grupa 
mikroporowatych, krystalicznych materiałów o hybrydowej budowie, które charakteryzują się bardzo 

dobrze rozwiniętą powierzchnią właściwą, dużą porowatością oraz dobrą stabilnością termiczną. 

Odpowiedni dobór ligandów organicznych oraz jonów metali tworzących sieć przestrzenną MOF-u daje 

wyjątkową możliwość wytwarzania materiałów o konkretnych właściwościach, dostosowanych do ich 
potencjalnego zastosowania. Tym samym sieci metaloorganiczne mogą z powodzeniem zastąpić 

powszechnie stosowane w konstrukcji czujników elektrochemicznych materiały węglowe, czy zeolity. 

Celem niniejszej pracy było scharakteryzowanie wybranych materiałów z grupy sieci metaloorganicznych 

oraz omówienie możliwości ich zastosowania do modyfikacji powierzchni elektrod stałych na przykładzie 
dostępnej literatury. W pracy zwrócono uwagę na najistotniejsze zalety oraz ograniczenia poszczególnych 

materiałów, a także omówiono popularne procedury stosowane do przygotowania czujników 

woltamperometrycznych opartych na wykorzystaniu sieci metaloorganicznych. 

Słowa kluczowe: sieci metaloorganiczne, modyfikacja powierzchni, czujniki elektrochemiczne  

The application of metal-organic frameworks in the construction 

of electrochemical sensors  

Abstract 

Metal-organic frameworks are a dynamically developing group of microporous, crystalline materials with 
a hybrid structure, which present high specific surface areas, high porosity and good thermal stability. 

Appropriate selection of organic ligands and metal ions forming the MOFs lattice gives a unique 

opportunity to produce materials with specific properties, adapted to their potential application. Therefore, 

MOFs can successfully replace carbon materials and zeolites commonly used in the construction of 
electrochemical sensors. The purpose of this work was to characterize selected materials from the group of 

metal-organic frameworks and to discuss the possibilities of their application for surface modification of 

solid electrodes on the example of available literature. The paper highlights the most important advantages 

and limitations of individual materials, and discusses the most commonly used strategies for the 
preparation of voltammetric sensors based on the use of metal-organic frameworks. 

Keywords: metal-organic frameworks, surface modification, electrochemical sensors  

 



 

121 

Anna Kędzia
1
 

Studium nad syntezą, właściwościami i zastosowaniem 

pochodnych 1,3,4-oksadiazolu 

1. Wstęp 

Związki heterocykliczne bogate w azot od lat cieszą się ogromnym zainteresowa-

niem naukowców. Obecność tego pierwiastka zwiększa powinowactwo do celów biolo-

gicznych, ale również ma olbrzymi wpływ na rozkład gęstości elektronowej w pierścieniu, 

czego konsekwencją mogą być interesujące właściwości optoelektroniczne.  

Znakomitym przykładem tego typu układów jest 1,3,4-oksadiazol, który w swojej 

strukturze zawiera nie tylko dwa atomy azotu, ale również tlen. Jego pochodne wyka-

zują szerokie spektrum aktywności biologicznej, takiej jak działanie przeciwzapalne, 

przeciwbólowe czy nawet przeciwnowotworowe. Dzięki temu stanowią istotną grupę 

związków z punktu widzenia medycyny i farmacji, co przekłada się na ich zastoso-

wanie w niektórych lekach [1-3]. Konsekwencją aktywności biologicznej jest możliwość 

ich wykorzystania w rolnictwie, jako środków ochrony roślin czy stymulatorów 

wzrostu [4]. Z uwagi na znakomite właściwości fluorescencyjne mają również duże 

znaczenie w optoelektronice, gdzie mogą stanowić warstwy emitujące w organicznych 

diodach elektroluminescencyjnych (OLEDs) czy organicznych tranzystorach polowych 

(OFETs) [5]. W literaturze znaleźć można wiele różnorodnych metod ich otrzymy-

wania, a naukowcy z całego świata pracują nad syntezą coraz to nowych układów 

o jeszcze lepszych właściwościach. Stale pojawiające się doniesienia na temat tych 

układów są dowodem na niegasnące zainteresowanie omawianą tematyką, a także 

ogromny potencjał aplikacyjny tych heterocyklicznych związków. 

Ze względu na niezwykle duże znaczenie pochodnych 1,3,4-oksadiazolu, celem 

niniejszej pracy jest zestawienie najważniejszych informacji na temat tych związków, 

jakie pojawiły się w ostatnich latach w literaturze. 

2. Budowa i właściwości 

Oksadiazole należą do pięcioczłonowych związków heterocyklicznych i jak już 

zostało wspomniane, zawierają w swojej strukturze dwa atomy azotu oraz jeden atom 

tlenu. W zależności od rozmieszczenia heteroatomów w pierścieniu, wyróżnić można 

następujące izomery: 1,2,3-oksadiazol, 1,2,4-oksadiazol, 1,2,5-oksadiazol i 1,3,4-oksa-

diazol, spośród których żaden nie występuje naturalnie w przyrodzie. Ponadto, 

pierwszy z wymienionych izomerów, jest wysoce niestabilny i ulega tautomeryzacji, 

której wynikiem jest otwarcie pierścienia i utworzenie diazoketonu (schemat 1) [6].  

                                                                   
1 Anna.Kedzia@polsl.pl, Katedra Technologii Chemicznej Organicznej i Petrochemii, Wydział Chemiczny, 

Politechnika Śląska, www.techorg.polsl.pl. 
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Schemat 1. Izomeryczne formy oksadiazolu oraz tautomeryzacja 1,2,3-oksadiazolu  

[opracowanie własne na podstawie [6]] 

Spośród czterech form izomerycznych największym zainteresowaniem cieszy się 
1,3,4-oksadiazol. Związek ten wykazuje słabe właściwości zasadowe, a jego aroma-
tyczny charakter jest osłabiony przez obecność dwóch azotów typu pirydynowego, 
które upodabniają go do sprzężonego dienu. Z uwagi na wysoką elektroujemność azotu, 
znacząco obniża się gęstość elektronowa na atomach węgla, czego konsekwencją jest 
wysoka odporność na substytucję elektrofilową. Reakcja ta może jednak zachodzić na 
atomie azotu. Substytucja nukleofilowa jest natomiast możliwa jedynie w przypadku 
halogenopochodnych 1,3,4-oksadiazolu. Opisany deficyt elektronowy, a także zdolność 
do transportowania elektronów, prowadzi również do wysokich wartości wydajności 
kwantowej luminescencji, szczególnie dla pochodnych 2,5-diarylowych, w przypadku 
których dochodzi do utworzenia rozbudowanych układów sprzężonych [7]. W połą-
czeniu z szerokopasmowymi przerwami oraz dobrą stabilnością termiczną opisane 
właściwości sprawiają, że związki tego typu są stosowane do wytwarzania szerokiego 
zakresu urządzeń opartych na elektroluminescencji czy elektrofosforyzacji [8-12]. 

Dzięki swojej budowie pierścień 1,3,4-oksadiazolu może pełnić funkcję izosteru 
kwasów karboksylowych, estrów i karboksyimidów, czego konsekwencją jest 
olbrzymie zainteresowanie jego pochodnymi w medycynie i farmacji. Układ ten wykazuje 
lepszą stabilność metaboliczną, rozpuszczalność w wodzie oraz niższą lipofilowość niż 
pozostałe izomery. Ponadto ma zdolność do tworzenia wiązań wodorowych, dzięki 
czemu obserwuje się duże powinowactwo do celów biologicznych [13]. Opisane 
właściwości przekładają się bezpośrednio na szerokie spektrum aktywności 
biologicznej. Z doniesień literaturowych wynika, że pochodne 1,3,4-oksadiazolu 
wykazują między innymi działanie przeciwdrgawkowe, przeciwutleniające, przeciw-
zapalne, przeciwwirusowe, przeciwgruźlicze czy przeciwgorączkowe. Mają także 
ogromny potencjał w leczeniu cukrzycy czy chorób nowotworowych [14].  

3. Metody syntezy 

Z uwagi na ogromne zainteresowanie pochodnymi 1,3,4-oksadiazolu w literaturze 
znaleźć można wiele metod ich syntezy. Niewątpliwie najważniejszą grupą związków 
wykorzystywaną w tym celu są acylowe pochodne hydrazyny, czyli hydrazydy. 
W przypadku otrzymywania symetrycznych produktów możliwe jest poddanie wybra-
nego hydrazydu działaniu jodu w jodku potasu w środowisku zasadowym [15]. 
Bezpośrednio z omawianego substratu można również uzyskać pochodne zawierające 
grupę tiolową w wyniku zastosowania disiarczku węgla [16]. Ponadto hydrazydy reagują 
z szeregiem innych związków, takich jak: chlorki kwasów karboksylowych, aldehydy, 
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ortoestry, izocyjaniany czy izotiocyjaniany dając produkty przejściowe, które w kolejnym 
etapie mogą zostać przekształcone do docelowych pochodnych 1,3,4-oksadiazolu 
(schemat 2). W dwóch ostatnich przypadkach dochodzi do utworzenia niesymet-
rycznych pochodnych zawierających grupę aminową przyłączoną do pierścienia pięcio-
członowego. Pozostałe reakcje mogą doprowadzić zarówno do produktów symet-
rycznych, jak i niesymetrycznych. 

W obecności chlorków kwasowych dochodzi do utworzenia diacylopochodnych 
hydrazyny; podobne produkty przejściowe (N-acylosemikarbazydy) tworzą się również 
w wyniku działania izocyjanianów. W obu przypadkach docelowy pierścień tworzy się 
pod wpływem takich czynników, jak tlenochlorek fosforu (POCl3) [17, 18] czy też 
reagent Burgessa [19]. Utleniająca cyklizacja z udziałem produktów powstałych z aldehy-
dów może przebiegać między innymi w obecności chloraminy T [20], diacetoksy-
jodobenzenu (PhI(OAc)2) [21], azotanu cerowo amonowego (CAN) [22], kwasu 
trichloroizocyjanurowego (TCCA) [23] czy wodorosiarczanu(IV) sodu [24]. Reakcja 
z ortoestrami przebiega natomiast z użyciem pirydyny [25] lub kwasu octowego [26, 
27]. Ponadto w niektórych przypadkach możliwe jest znaczne skrócenie czasu reakcji 
w wyniku zastosowania promieniowania mikrofalowego.  

W wyniku reakcji hydrazydów z izotiocyjanianami powstają N-acylotiosemikar-
bazydy, które następnie ulegają wewnątrzcząsteczkowej cyklodesulfuryzacji. Reakcja 
może przebiegać pod wpływem różnorodnych czynników, między innymi octanu 
rtęci(II) [28], jodu w środowisku zasadowym [29], bromooctanu etylu w octanie sodu 
[30] czy w wyniku reakcji z 1-etylo-3-(3-dimetyloaminopropylo)karbodiimidu (EDCI) 
i następczej hydrolizy w obecności wodorotlenku litu [31]. 

 

Schemat 2. Wykorzystanie hydrazydów w syntezie pochodnych 1,3,4-oksadiazolu  

[opracowanie własne na podstawie [13-29]] 
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4. Możliwości aplikacyjne 

Wśród najważniejszych możliwości aplikacyjnych omawianych związków zdecy-

dowanie wyróżniają się medycyna oraz optoelektronika. Organiczna elektronika jest 

jednym z najbardziej obiecujących obszarów badawczych za sprawą powszechnego 

wykorzystywania organicznych diod elektroluminescencyjnych (OLEDs), organicznych 

ogniw fotowoltaicznych (OPVs) oraz czujników. Dzięki wspomnianym diodom 

kolorowe płaskie wyświetlacze nowej generacji z powodzeniem zastępują ekrany 

ciekłokrystaliczne w telewizorach, komputerach, telefonach, a nawet zegarkach. Do 

ich najważniejszych zalet zaliczyć można szybki czas reakcji, elastyczność, emisję 

w pełnym kolorze, niższe zużycie energii czy lekkość. Urządzenia tego typu nie są 

jednak idealne, dlatego naukowcy wciąż pracują nad poprawą takich parametrów jak 

wydajność świetlna, żywotność czy stabilność. Wiąże się to z koniecznością syntezy 

nowych materiałów organicznych o jeszcze lepszych właściwościach [32]. 

Od momentu otrzymania pierwszej pochodnej 1,3,4-oksadiazolu, która została 

wykorzystana w optoelektronice [33], zsyntezowano i zbadano wiele małocząsteczko-

wych oraz polimerowych materiałów na bazie wspomnianego pierścienia. Pozwoliło to 

wyeliminować zaobserwowane niedociągnięcia dla wytwarzania wydajnych i długo-

wiecznych urządzeń emitujących światło. Poprawa właściwości jest związana z wprowa-

dzeniem różnych ugrupowań, a także dodatkowych pierścieni 1,3,4-oksadiazolowych 

[8-12]. Pochodne 1,3,4-oksadiazolu wykazują zdolność do przenoszenia elektronów 

oraz blokowania dziur. Połączenie tych dwóch cech jest zalecane w przypadku wytwa-

rzania jednowarstwowych organicznych urządzeń półprzewodnikowych o ulepszonych 

właściwościach optoelektronicznych. Ponadto, obecność jednego lub kilku pierścieni 

1,3,4-oksadiazolowych prowadzi do znaczącego wzrostu powinowactwa elektrono-

wego danego materiału. Związki zawierające 1,3,4-oksadiazol charakteryzują się 

również szeroką luką energetyczną pomiędzy najwyższym zajętym orbitalem moleku-

larnym (HOMO) i najniższym niezajętym orbitalem molekularnym (LUMO). Konsek-

wencją tej cechy jest wysoka stabilność redoks oraz emisja światła niebieskiego. 

W niektórych przypadkach obecność omawianego pierścienia prowadzi również do 

przesunięcia maksimum absorpcji z bliskiego ultrafioletu do obszaru widzialnego [34]. 

Elektronodeficytowy charakter 1,3,4-oksadiazolu można wykorzystać również 

w konstruowaniu materiałów ambipolarnych. W elektronice organicznej szczególnie 

istotne jest zachowanie właściwego rozkładu dziur, a więc ładunków dodatnich oraz 

elektronów, czyli ładunków ujemnych. Takie podejście umożliwia uzyskanie wysokiej 

wydajności świetlnej, której niskie wartości są bardzo częstym problemem. Do 

poprawy tego parametru przyczynia się między innymi wprowadzenie do bloków 

budulcowych grup o charakterze donora oraz akceptora elektronów. Sprzężone układy 

donor-akceptor-donor zwiększają wewnątrzcząsteczkowy transport ładunku. Znako-

mitymi kandydatami do tego typu rozwiązań są pochodne 1,3,4-oksadiazolu. Ten 

pięcioczłonowy pierścień jest przydatnym transporterem elektronów, a jego pochodne 

wykazują wysokie wartości wydajności kwantowej fluorescencji i charakteryzują się 

dobrą stabilnością chemiczną i termiczną. Bardzo obiecujące materiały tego typu 

o znakomitych właściwościach oparte na 1,3,4-oksadiazolu oraz benzo[b]tiofenie 

zostały otrzymane przez Najarę i współpracowników (A, schemat 3) [32]. Wprowa-

dzenie omawianego pięcioczłonowego pierścienia może również zaowocować 
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zmniejszeniem energii HOMO polimerów na bazie tieno[3,4-b]tiofenu, a co za tym 

idzie zwiększeniem wartości napięcia w obwodzie otwartym (B, schemat 3) [35]. Taki 

sam zabieg może również poprawić parametry poliamidowych półprzewodników typu 

n (C, schemat 3) [36].  

 

Schemat 3. Pochodne 1,3,4-oksadiazolu o potencjalnym zastosowaniu w optoelektronice  

[opracowanie własne na podstawie [30, 33-34]] 

Jak już zostało wspomniane, poza znakomitymi właściwościami optoelektronicznymi, 

pochodne 1,3,4-oksadiazolu wykazują również różnorodną aktywność biologiczną. 

Doskonałym przykładem są dostępne na rynku leki zawierające takie związki, jak: 

przeciwwirusowy Raltegravir czy przeciwnowotworowy Zibotentan [37]. Ponadto tego 

typu układy wykazują działanie przeciwcukrzycowe, przeciwutleniające, przeciwzapalne, 

przeciwgruźlicze czy przeciwgorączkowe [14]. Omawiane związki przyciągają uwagę 

naukowców również z uwagi na działanie neuroprotekcyjne. Z tego powodu są chętnie 

badane pod kątem wpływu na neuroprzekaźniki, takie jak kwas γ-aminomasłowy 

(GABA) czy acetylocholina. Utrzymanie równowagi pomiędzy hamującymi i pobu-

dzającymi sygnałami, za które odpowiadają wspomniane neuroprzekaźniki, jest 

niezwykle istotne dla prawidłowego działania układu nerwowego. Konsekwencją jej 

zaburzenia są drgawki, dlatego poszukiwane są substancje zdolne do modulowania 

genów szlaku GABA-ergicznego, a co za tym idzie do spowodowania wzrostu sygnału 

hamującego, czyli związki o działaniu przeciwdrgawkowym. Takie kryteria spełniają 

pochodne 1,3,4-oksadiazolu, co w połączeniu z ich niską toksycznością, czyni je 

znakomitymi kandydatami do wykorzystania w leczeniu padaczki. Przykładem może 
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być przedstawiony na Schemacie 4 2-[(4-metoksyfenyloselenylo)metylotio]-5-fenylo-

1,3,4-oksadiazol (MPMT-OX), który wykazuje bardzo obiecujące właściwości [38]. 

Innym schorzeniem związanym z nieprawidłowym działaniem mózgu jest choroba 

Alzheimera. Jest to postępujące, neurodegeneracyjne zaburzenie charakteryzujące się 

demencją. Z badań wynika, że substancje zawierające 1,3,4-oksadiazol mają korzystny 

wpływ na uczenie się i pamięć [39]. 

 

Schemat 4. Pochodne 1,3,4-oksadiazolu istotne z punktu widzenia medycyny  

[opracowanie własne na podstawie [35, 36]] 

Pochodne 1,3,4-oksadiazolu mogą być także inhibitorami czynników wzrostu i ich 

receptorów czy enzymów, których niewłaściwa aktywacja lub nadekspresja prowadzi 

do niekontrolowanego wzrostu komórek, a tym samym do rozwoju nowotworu. Proces 

ten odgrywa również ogromną rolę w przerzutach i angiogenezie, a jego zahamowanie 

może wywołać regresję guza. W związku z tym układy zawierające omawiany 

pierścień pięcioczłonowy często wykazują działanie antyproliferacyjne. Liczne badania 

wskazują na ich działanie przeciwnowotworowe, między innymi przeciwko liniom 

komórkowym raka piersi [40], wątroby [41] czy płuc [42]. 

Aktywność biologiczna związków opartych na pierścieniu 1,3,4-oksadiazolowym 

może być wykorzystana nie tylko w medycynie, ale również w rolnictwie. W ostatnich 

latach uszkodzenia upraw spowodowane obecnością szkodników roślin są coraz 

bardziej powszechne. Stosowanie tradycyjnych pestycydów może prowadzić do 

rozwoju bardziej odpornych form tych organizmów, a co za tym idzie ogromnych strat 

w produkcji roślinnej. Ponadto, stosowane środki ochrony roślin mogą mieć 

negatywny wpływ na środowisko. W świetle tych informacji oczywisty jest fakt, że 

istnieje zapotrzebowanie na nowe substancje owadobójcze. Bardzo obiecujące rezultaty 

w tej dziedzinie otrzymała grupa naukowców, która zaprojektowała układy oparte na 

1,3,4-oksadiazolu połączonym z grupą tioeterową oraz pyretryną (schemat 5) [43]. 
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Schemat 5. Pochodne 1,3,4-oksadiazolu o potencjalnym zastosowaniu w rolnictwie  
[opracowanie własne na podstawie [41]] 

5. Podsumowanie 

Pochodne 1,3,4-oksadiazolu to niezwykle ważna grupa związków heterocyk-

licznych, a doniesienia na temat możliwości ich syntezy i potencjalnych zastosowań 

stanowią motyw przewodni badań wielu naukowców. Elektronodeficytowy charakter 

tego pierścienia sprzyja wykorzystaniu opartych na nim sprzężonych układów w opto-

elektronice. Za sprawą niskiej toksyczności dla zdrowego organizmu oraz szerokiej 

gamy aktywności biologicznych związki te są również chętnie badane pod kątem 

działania terapeutycznego. Odpowiednio zaprojektowane układy mogą być także wyko-

rzystywane w rolnictwie, jako środki ochrony roślin. Stale pojawiające się doniesienia 

literaturowe na temat omawianych pochodnych są dowodem na ich ogromny potencjał 

aplikacyjny, którego konsekwencją jest niegasnące zainteresowanie naukowców.  
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Studium nad syntezą, właściwościami i zastosowaniem pochodnych  

1,3,4-oksadiazolu 

Streszczenie 

1,3,4-Oksadiazol to pięcioczłonowy układ heterocykliczny, który odgrywa kluczową rolę w wielu 

związkach o potencjalnym zastosowaniu w medycynie, optoelektronice czy rolnictwie. W literaturze 

opisano szereg metod syntezy jego pochodnych, a naukowcy nieustannie poszukują nowych struktur na 
jego bazie. Aromatyczny charakter oraz obecność silnie elektroujemnych atomów zapewniają znakomite 

właściwości absorpcyjno-emisyjne tego typu związków, dzięki czemu mogą być wykorzystane 

w organicznych diodach elektroluminescencyjnych (OLEDs). Zróżnicowana aktywność biologiczna 

prowadzi natomiast konstruowania substancji o działaniu terapeutycznym, a także środków ochrony roślin. 
Niniejsza praca ma charakter przeglądu literaturowego, w którym zestawiono najważniejsze doniesienia na 

temat pochodnych 1,3,4-oksadiazolu, jakie pojawiły się w ostatnich latach w literaturze. 

Słowa kluczowe: 1,3,4-oksadiazol, medycyna, rolnictwo, optoelektronika 

Study on the synthesis, properties and application of 1,3,4-oxadiazole derivatives 

Abstract 

1,3,4-Oxadiazole is a five-membered heterocyclic system that plays a key role in many compounds with 
potential use in medicine, optoelectronics or agriculture. A number of methods for the synthesis of its 

derivatives have been described in the literature, and scientists are constantly looking for new structures 

based on it. Aromatic character and the presence of highly electronegative atoms ensure excellent 

absorption and emission properties of this type of compounds, thanks to which they can be used in organic 
light-emitting diodes (OLEDs). Diversified biological activity, however, leads to the construction of 

substances with therapeutic effect as well as plant protection products. This work is a literature review, 

which summarizes the most important reports on 1,3,4-oxadiazole derivatives that have appeared in recent 

years in the literature. 
Keywords: 1,3,4-oxadiazole, medicine, agriculture, optoelectronics 

 



 

131 

Łukasz Garbacz
1
  

Analiza wytrzymałościowa kompozycji polipropylenu 
z włóknem szklanym  

1. Wprowadzenie  

Kompozycje polimerowe są grupą materiałów będących odpowiedzią na zapotrze-
bowania wobec materiałów konstrukcyjnych o właściwościach przewyższających 
dotychczasowo stosowane, głównie właściwościach wytrzymałościowych materiału 
[1-6]. Zastosowanie tworzywa polimerowego w roli osnowy przyniosło za sobą 
otrzymanie nowych materiałów, mających zmodyfikowane właściwości, odznaczające 
się następującymi zaletami: lekkość, wytrzymałość, odporność na korozję, tłumienie 
drgań, efektywne przenoszenie obciążeń na zbrojenie, dobre właściwości izolacyjne 
względem prądu elektrycznego oraz prostota formowania [2, 4-6]. Wymienione zalety 
wpływają na atrakcyjność kompozytów polimerowych, czego skutkiem jest ich 
szerokie zastosowanie. Grupa kompozytów polimerowych posiadających właściwości 
konstrukcyjne znalazła zastosowanie w lotnictwie, motoryzacji, budownictwie, astro-
nautyce. Inne o właściwościach izolacyjnych lub wykazujące nadprzewodnictwo stosuje 
się w elektronice [2, 5-7]. Wreszcie ich odporność chemiczna i trwałość pozwoliła 
znaleźć zastosowanie w medycynie i systemach przechowywania żywności. 

W celu zapewnienia wysokiej jakości i ciągłości rozwoju dynamicznie rozwijającej 
się dyscypliny naukowej, jaką jest przetwórstwo polimerów stosuje się wysoką kulturę 
techniczną popartą rozwijającą się wiedzą. Wiedzy teoretycznej dostarczają nam 
kompleksowe badania właściwości fizycznych, chemicznych oraz wszelkich procesów 
z nimi powiązanych. Jest to szczególnie ważne by znać ich właściwości, ponieważ 
polimery konstrukcyjne zaczęły wypierać materiały stosowane od setek lat, których 
właściwości są doskonale znane. Wśród ważnych metod kontroli jakości poprzez 
badanie właściwości kompozytów polimerowych są badania przetwarzalności kompozycji 
polimerowych, określających ich przydatność w najważniejszych procesach prze-
twórstwa, to jest wytłaczania oraz wtryskiwania [5, 7, 8]. Z kolei badania właściwości 
wytrzymałościowych kompozycji polimerowych, takich jak twardość, udarność, 
wytrzymałość na rozciąganie, zginanie, ściskanie dostarcza nam wielu cennych infor-
macji pozwalających określić jego zastosowanie, przydatność jako tworzywa konstruk-
cyjnego czy możliwość dalszej obróbki materiału konstrukcyjnego [1, 4, 5]. Badanie te 
pozwalają określić zjawiska zachodzące w skali mikro to jest procesy dyfuzji, odkształ-
cenia plastycznego, właściwości anizotropowych oraz szeregu innych czynników 
wpływających na własności kompozytu [2, 4, 6, 7]. 

2. Charakterystyka kompozycji polimerowych 

Kompozycje polimerowe mających osnowę z tworzywa termoplastycznego, można 
sklasyfikować ze względu na rodzaj, wymiary i kształt wzmocnienia kompozytu, na: 

 kompozyty wzmocnione cząstkami proszku (kompozyty proszkowe); 

 kompozyty wzmocnione włóknami ciętymi, ciągłymi lub w postaci mat, tkanin 
(kompozyty włókniste); 

 kompozyty hybrydowe. 

                                                                   
1 l.garbacz@pollub.pl, Szkoła Doktorska w Politechnice Lubelskiej, Politechnika Lubelska, www.pollub.pl.  
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2.1. Kompozyty proszkowe 

W tym rodzaju kompozytu jako napełniacz stosowane są substancje sproszkowane, 
mające na celu polepszenie właściwości osnowy [2, 3]. Kompozyty proszkowe zawie-
rają napełniacze proszkowe, w ilości od kilku do kilkudziesięciu % [3, 4, 9]. Są to 
głównie napełniacze w postaci mączki kwarcowej, piasku kwarcowego, kredy, talu, 
mączki porcelanowej, miki, kaolinu, grafitu, maczki dolomitowej [2, 3, 7]. Napełniacze 
mają rozmiar cząstki o wymiarach od 0,5 do 10 um, ale wyróżnia się także napełniacze 
mineralne, które są mniejsze niż 1 nm, tak zwane nanonapełniacze [3, 6, 7, 10]. Tak 
różne rodzaje napełniaczy determinują zastosowanie wytworzonych kompozycji 
w wielu dziedzinach, między innymi są to wyroby przemysłu motoryzacyjnego, budow-
lanego czy energetycznego [1, 3, 7].  

Otrzymane materiały mają charakterystykę mechaniczną podobną do materiału 
izotropowego [6, 8, 10]. Istotnym elementem jest fakt, że, niejednorodność kompozytu 
jest o wiele niższa od tworzywa wzmocnionego włóknem ciętym. Sztywność kompozytów 
proszkowych, niejednokrotnie również wytrzymałość jest na podobnym poziomie jak 
w przypadku tworzyw polimerowych, lecz znacznie gorsza od kompozytów włók-
nistych. Właściwość tworzywa, jakie chcemy uzyskać decyduje o doborze rodzaju 
proszku. Jeżeli chcemy uzyskać dużą twardość, a także dużą odporność na ścieranie 
mechaniczne, musimy dodać proszków mineralnych (dolomit, kwarc) [4, 7, 11]. Gdy 
potrzebujemy wysoką przewodność elektryczną, odpowiednim rozwiązaniem będzie 
grafit [5, 7]. W tworzywach, w których nie ma zużycie mechanicznego, idealnym 
napełniaczem będzie talk [3, 9, 10, 11].  

2.2. Kompozyty włókniste 

W celu zbrojenia czy też napełnienia kompozytów stosuje się różnego rodzaju 
włókna. Mogą być one ciągłe lub nieciągłe, czyli krótkie bądź też cięte [4, 5, 10, 12]. 
Objętościowy udział włókien w kompozytach może dochodzić nawet do 90% [4, 6, 8, 12]. 
W kompozytach tego typu obciążenia przenoszone są przez włókna, co powoduje, że 
najczęściej stosowane w synergii z tworzywami polimerowymi stosuje się włókna 
szklane, węglowe, celulozowe [2, 5, 7, 12], których właściwości przedstawiono w tabeli 1. 
Głównym celem wprowadzenia włókien w kompozytach jest poprawa współczyn-
ników wytrzymałościowych danego materiału. Im wyższe są wskaźniki wytrzymałości 
włókien wzmacniających, tym lepsza jest wytrzymałość wzmacnianego włóknami 
kompozytu. Wraz ze wzrostem średnicy zmniejsza się wytrzymałość włókien, dlatego 
też najczęściej stosuje się włókna o średnicy nieprzekraczającej 15 μm [2, 4, 12]. 

Tabela 1. Właściwości niektórych włókien i osnowy polimerowej [2, 3, 7] 

Rodzaj włókna 
Gęstość, 
g/cm

3
 

Moduł 
sprężystości 
wzdłużnej, GPa 

Wytrzymałość na 
rozciąganie, 
MPa 

Włókno 

Węglowe typu 1 1,95 390 2200 

Węglowe typu 2 1,75 250 2700 

Celulozowe 1,61 60 1200 

Szklane  2,56 76 1400-2500 

Kevlar 1,45 125 2760 

Osnowa 

Poliepoksydowa 1,2-1,4 2,1-5,5 40-85 

Poliestrowa 1,1-1,4 1,3-4,5 45-85 
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Zadaniem włókien szklanych, stosowanych najczęściej, jest wzmacnianie materiałów 

kompozytowych, do wytwarzania między innymi części karoserii, kadłuby samolotów 

i szybowców, zbiorników w przemyśle chemicznym i spożywczym, elementów budow-

lanym, elektrotechnicznym i sportowym [1, 2, 10, 12]. Odpowiednie związanie zbro-

jenia z osnową jest głównym warunkiem, jaki trzeba spełnić, aby uzyskać pożądane 

właściwości kompozytu.  

Przykład kompozytu z włóknem szklanym o osnowie polimerowej termoplastycznej 

pokazano na rysunku 1. 

 

Rysunek 1. Struktura kompozytu o osnowie polimerowej, polipropylen oraz włókno szklane, PP+50% GF, 
powiększenie 250x i 2500x [8] 

Włókna szklane, pokazane w przykładzie na rysunku 2, charakteryzują się wysokim 

modułem sprężystości oraz niskim wydłużeniem, mają także dobre właściwości dielek-

tryczne, charakteryzują się niską wartością względnej przenikalności elektrycznej. 

Istotną zaletą włókien szklanych jest bardzo dobra zwilżalność polimerów, a zatem 

możliwość utworzenia mocnego wiązania z interfejsem szkło/polimer. Właściwości 

mechaniczne kompozytów wzmocnionych włóknem szklanym znacznie poprawiają się 

wraz z wydłużeniem włókien wzmacniających, zaś wytrzymałość pojedynczego 

włókna szklanego jest zależna od jego średnicy. Kiedy średnica włókna jest większa, 

zwiększa się prawdopodobieństwo defektów oraz wystąpienia defektów w materiale, 

a także pojawienie się tak zwanych mikroukładów i mikropęknięć [3, 7]. Wadą 

włókien szklanych jest niestety ich wrażliwość na wilgoć [2, 7, 9]. 

 

Rysunek 2. Zastosowania włókna szklanego jako wzmocnienia, a – tkanina, b – mata rovingowa, c – przędza 

[13, 14] 
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2.3. Kompozyty hybrydowe 

Kompozyt hybrydowy jest to kompozyt gdzie osnowa składa się z kilku tworzyw 

lub są wzmacniane kilkoma rodzajami włókna. Każda warstwa wykonana jest z innej 

tkaniny. Hybrydowym kompozytem może być również kompozyt wzmocniony 

tkaniną hybrydową. W wielu przypadkach spotykamy się kompozytami hybrydowymi 

trójskładnikowymi [2, 4, 5, 9]. W tych materiałach można spotkać włókna z najbardziej 

powszechnych tworzyw termoplastycznych, jak: polietylen (PE), polipropylen (PP), 

politereftalan etylenu (PET). Dużą zaletą kompozytów trójskładnikowych jest wytwa-

rzanie wyrobów o określonych właściwościach, które są trudne do otrzymania w kompo-

zytach dwuskładnikowych, jak na przykład zwiększona o kilkadziesiąt % sztywność 

[2, 4]. Kolejną istotną cechą tego typu kompozycji jest możliwość wprowadzania 

krótkich włókien węglowych i grafitowych do miejsc kompozytu, gdzie występują 

największe naprężenia mechaniczne [6, 10]. Włókna węglowe, występujące w kompo-

zytach hybrydowych, charakteryzuje duża wytrzymałość, bardzo duży moduł 

sprężystości, lecz małe wydłużenie przy zerwaniu, wynoszące ok. 1,5%. W przeci-

wieństwie do włókna węglowego włókno szklane posiada znacznie niższy moduł, ale 

i też występuję większe wydłużenie przy zerwaniu, ok. 3% [10].  

Dobre właściwości wytrzymałościowe, odporność chemiczną i wysoki moduł 

sprężystości wzdłużnej sprawiły, że kompozyty hybrydowe znalazły szerokie zasto-

sowanie jako w przemyśle lotniczym, motoryzacyjnym i obronnym. Jest to podykto-

wane ich polepszonymi właściwościami w stosunku do materiałów tradycyjnych, 

takich jak metale żelazne i nieżelazne, żeliwo [1, 4, 6]. 

3. Charakterystyka badań 

Celem prowadzonych prac była analiza wpływu zawartości włókna szklanego 

w kompozycjach z tworzyw polimerowych na bazie polipropylenu, determinujących 

wybrane właściwości wytrzymałościowe kompozytów oraz wyrobów z nich wytwa-

rzanych. Określona zostanie twardości, udarności, wytrzymałość na rozciąganie udarowe 

badanych kompozycji polimerowych. 

Prowadzone badania pozwolą na opisanie przetwarzalności kompozytów polipropy-

lenowych napełnionych włóknem szklanym, określenie wpływu i poznania synergii 

napełniacza w postaci włókna szklanego oraz polipropylenu na badane właściwości 

wytrzymałościowe wytwarzanych kompozytów.  

3.1. Materiały 

W prowadzonych badaniach zastosowano cztery rodzaje kompozycji polimerowych. 

Był to homopolimer propylenowy PP oraz kompozyty propylenowe z zawartością 

włókna szklanego w ilości, odpowiednio 10, 20 oraz 30% GF (włókna szklanego). Ze 

względów technologicznych w badaniach zastosowano gotowe kompozyty wytwarzane 

przez przedsiębiorstwo Polimarky Sp. z o.o. Sp. K. (Polska, Rzeszów). Były to 

kompozyty w postaci transparentnego granulatu, jedynie kompozyt PP +30% GF miał 

kolor czarny. Charakterystykę materiałową oraz nazwy handlowe stosowanych kompo-

zytów przedstawiono w tabeli 3.  
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Tabela 3. Charakterystyka badanych kompozytów polimerowych [17] 

Lp. 
Nazwa 

kompozytu 
Rodzaj kompozytu 

Napełniacz, substancje 

dodatkowe, kolor 

1. 
Moplen 

HP 500N 
homopolimer PP tworzywo bezbarwne 

2. 
Reslen 

PPH3 GF10 NT 

kompozyt 

PP + GF10 

10% włókna szklanego, 

uniepalniacz halogenowy, 

tworzywo bezbarwne, 

3. 
Reslen 

PPH3 GF20 NT 

kompozyt 

PP + GF20 

20% włókna szklanego, 

uniepalniacz halogenowy, 

tworzywo bezbarwne 

4. 
Reslen 

PPH3 GF30 TB 

kompozyt 

PP + GF30 

30% włókna szklanego, 

uniepalniacz halogenowy, 

kolor czarny 

Polipropylen Moplen HP 500N jest to homopolimer propylenowy, otrzymywany 

w procesie polimeryzacji zawiesinowej i modyfikowany przez kontrolowaną degradację 

nadtlenkowo-termiczną. Zastosowany zestaw stabilizatorów umożliwia zastosowanie 

tworzywa do wytwarzania wyrobów wtryskowych niepodlegających długotrwałemu 

oddziaływaniu promieniowania słonecznego i innych czynników starzeniowych. Moplen 

HP 500N charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem szybkości płynięcia i niską masą 

cząsteczkową przy zawężeniu jej rozkładu, co w konsekwencji zapewnia bardzo korzystną 

charakterystykę reologiczną i gwarantuje doskonałą zdolność płynięcia stopionego 

polimeru. Wyroby z Moplen HP 500N charakteryzują się dużą wytrzymałością na 

rozciąganie, ale stosunkowo małą odpornością udarową [17].  

Kompozycje polipropylenowe Reslen PPH3 są to materiały do zastosowań konstruk-

cyjnych. Charakteryzują się zwiększoną wytrzymałością mechaniczną, odpornością 

chemiczną oraz termiczną. Są to materiały napełnione włóknem szklanym (10-30% 

GF) oraz uniepalnione związkami halogenowymi (klasa palności GWFI/800/2MM). 

Stosowany sposób uniepalnienia eliminuje wydzielanie się podczas procesu palenia 

szkodliwych i toksycznych gazów. Kompozyty te znalazły szerokie zastosowanie przy 

wytwarzaniu kształtek metodą wtryskową. Mają one szerokie zastosowanie w przemyśle, 

również w przemyśle samochodowym do wytwarzania obudów, osłon, elementów 

wewnątrz kabiny samochodu i innych wyrobów z kompozytów polimerowych. Przy-

kład zastosowania kompozytu PP +20 GF do wykonania osłony silnika pokazano na 

rysunku 3. 

 

Rysunek 3. Wygląd osłony silnika samochodu Skoda, Seat, wykonanej z kompozytu PP-GF20, przykład [18] 
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Polipropylen Moplen HP 500N, ma według danych producenta następujące 
właściwości wytrzymałościowe: wytrzymałość na rozciąganie od 35 MPa, wydłużenie 
przy zerwaniu ponad 50%, udarność wg. metody Charpy z karbem, od 3%. Kompozyt 
Reslen PPH3 GF10 NT, stanowiący PP + 10 GF ma moduł sprężystości wzdłużnej 
o wartości 3000 MPa, wydłużenie przy zerwaniu około 5%, udarność wg. metody 
Charpy z karbem, w zakresie od 3 do 10%. Reslen PPH3 GF20 NT, zawierający PP + 
20 GF charakteryzuje się modułem sprężystości wzdłużnej o wartości 3600 MPa, 
wydłużeniem przy zerwaniu około 3%, udarnością wg. metody Charpy z karbem, 
w zakresie od 3 do 12%. Reslen PPH3 GF30 TBK, mający w swoim składzie 30% GF, 
ma moduł sprężystości wzdłużnej o wartości 6500 MPa, wydłużenie przy zerwaniu 
około 3%, udarność wg. metody Charpy z karbem, w zakresie od 3 do 15% [15]. 
W celu przeprowadzenia badań wybranych właściwości wytrzymałościowych analizo-
wanych kompozytów polimerowych należało wykonać odpowiednie próbki badawcze, 
zgodne z zaleceniami odpowiednich norm [20, 21, 24, 25]. Próbki do badań twardości, 
udarności, rozciągania udarowego wykonano w procesie wtryskiwania, przy zastoso-
waniu wtryskarki z odpowiednim oprzyrządowaniem. 

3.2. Metodyka badań 

Do wykonania wyprasek w procesie wtryskiwania zastosowano wtryskarkę ślimakową 
firmy Arburg, model Allrounder 320C Golden Edition [19]. Jest to wtryskarka 
hydrauliczna o sile zamykania formy 500 kN. Układ uplastyczniający wtryskarki 
stanowi zespół ślimakowy o średnicy ślimaka 30 mm. Teoretyczna maksymalna dawka 
tworzywa, w tym przypadku PP dla jednego cyklu wtryskiwania wynosi 77 g. Układ 
uplastyczniający, układ narzędziowy oraz układ napędowy wtryskarki są podłączone 
do aparatury nastawczej i pomiarowo-kontrolnej, znajdującej się w szafie sterowniczej, 
co zapewnia właściwy przebieg procesu wtryskiwania. Maszyna przystosowana jest do 
działania w cyklu automatycznym, półautomatycznym oraz do działania ze stero-
waniem ręcznym.  

Narzędziem w prowadzonych pracach jest termostatowana forma wtryskowa do 
tworzyw termoplastycznych. Zastosowana forma miała układ przepływowy zimno-
kanałowy z jedną płaszczyzną podziału. Forma ma wymienne wkładki formujące, 
w których znajdują się cztery gniazda formujące odpowiadające kształtem próbkom 
stosowanym w badaniach wytrzymałościowych [15, 16]. 

 

Rysunek. 4. Wygląd zespołu formy wtryskowej oraz wkładki formującej do wytworzenia próbek do badań 
udarności metodą Charpy'ego oraz wkładki formującej do wytworzenia wyprasek – próbek do badań 

rozciągania udarowego [opracowanie własne] 
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Do wykonania wyprasek stosowanych do badań udarności, metodą Charpy'ego oraz 

rozciągania udarowego zastosowano formy pokazane na rysunku 4. 

Proces wtryskiwania zrealizowano przy opracowanych i żądanych warunkach, 

nastawionych w linii technologicznej procesu wtryskiwania. Temperatura w układzie 

uplastyczniającym wynosiła w poszczególnych strefach grzania, odpowiednio, od 160 

co 210°C. Czas wtrysku wynosił 2 s, zaś ciśnienie tworzywa podczas wtrysku wyno-

siło 10 MPa. Zastosowano czas chłodzenia wyprasek równy 30 s. W zależności od 

pozostałych parametrów procesu, między innymi; czasu zamykana formy, wypychania 

wyprasek, ruchów układu uplastyczniającego, pobierania tworzywa, całkowity czas 

procesu wtryskiwania zawierał się w zakresie 34-36 s.  

 

Rysunek 5. Wygląd przykładowych próbek z kompozytu polimerowego Reslen PPH3 GF20 NT do badań 

udarności metodą Charpy'ego, oraz próbki z kompozytu Reslen PPH3 GF30 TBK do badania rozciągania 

udarowego [opracowanie własne] 

Otrzymane wypraski wtryskowe, wykonane w formach czterogniazdowych obej-

mują cztery próbki pomiarowe odpowiedniego kształtu i wymiaru oraz odpad technolo-

giczny w postaci wlewka. Próbki były odcinane od wlewka przy zastosowaniu odpo-

wiednich szczypiec oraz nożyka technicznego. W efekcie wykonano po 12 próbek do 

badań udarności metodą Charpy'ego, z karbem i bez karbu oraz po 12 próbek do badań 

rozciągania udarowego z każdego rodzaju 4 kompozytów polimerowych. Sumarycznie 

do dalszych badań wykonano 144 próbki pomiarowe. 

Badania twardości  

Badania twardości przeprowadzono dwoma metodami, w celu dokładniejszego 

określenia wpływu ilości stosowanego włókna szklanego na twardość badanych 

kompozytów. Zastosowanymi metodami badań były metody wciskania kulki, zgodnie 

z normą PN-EN ISO 2039-1:2004 [20] oraz metoda Shore’a D stosowanej do tworzyw 

twardych, zgodnie z normą PN-EN ISO 868:2005 [21] oraz wymogami prowadzonych 

badań [15, 16]. 

Do pomiaru twardości metodami Shore’a oraz wciskania kulki wykorzystano 

wypraski w kształcie belek, otrzymane w procesie wtryskiwania. Badania odbywały się 

na dwóch stanowiskach. Do metody wciskania kulki wykorzystano twardościomierz 

HPK 8411, pokazany na rysunku 6. Do pomiarów twardości metodą Shore’a 

wykorzystano twardościomierz Shore’a firmy Omag Affri System s. a. a. model 13, 

przedstawiony na rysunku 6. Pomiary przeprowadzane były w niezmiennych warunkach 
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temperatury otoczenia: To = 253°C, wilgotność powietrza 5010%. Na nie-

dokładność wyników wpływ miał skurcz przetwórczy wyprasek oraz nieliczne zapad-

nięcia powstałe w wyniku ochładzania próbek pomiarowych w formie wtryskowej. 

 

Rysunek 6. Wygląd twardościomierza HPK 8411 oraz układu wgłębnika z kulką o średnicy 5 mm z próbką 

pomiarowej podczas oznaczania twardości [opracowanie własne] 

Metoda pomiaru twardości wykorzystująca zasadę wciskania kulki opiera się na 

pomiarze głębokości odkształcenia plastycznego zmierzonego pod wpływem działają-

cego obciążenia. Metoda wciskania kulki realizowana na aparacie Brinella oryginalnie 

jest typem pomiaru dedykowanym dla pomiarów twardości metali. Została zaadop-

towana również po pomiarach twardości grupy materiałów, jakimi są ceramiki oraz 

tworzywa polimerowe. Istotą metody jest powolne wciskanie wgłębnika (stalowej 

kulki) o dużej twardości w badane tworzywo, przy odpowiednim obciążeniu pomia-

rowym [15, 16].  

Metoda Shore’a przeznaczona jest do badania twardości różnych grup tworzyw 

polimerowych. Zasada pomiaru opiera się na wciskaniu iglicy w próbkę i odczycie 

wielkości odcisku. Twardość jest odwrotnie proporcjonalna do głębokości odcisku 

wykonanego przez iglicę. Dla badanych kompozytów polimerowych zastosowano 

metodę pomiaru Shore’a, skala D, przy zastosowaniu twardościomierza oraz oprzyrzą-

dowania przedstawionego na rysunku 7. 

 

Rysunek 7. Twardościomierz Shore’a firmy Affri System z głowicą pomiarową Shore’a D, panelem 

sterowania i obciążeniem pomiarowym oraz próbką pomiarową z kompozytu Reslen PPH3 GF20 NT 
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Urządzenie posiada głowicę, którą zmienia się zależnie od stosowanej metody oraz 

cyfrowy wyświetlacz ukazujący wartość twardości. Do przyrządu pomiarowego 

dołączony jest również komplet obciążeń pomiarowych. Pomiar rozpoczyna się przez 

ułożenie badanej próbki na stoliku pomiarowym. Ważne jest, by punkt przyłożenia 

wgłębnika znajdował się co najmniej 5 mm od krawędzi próbki. Następnie za pomocą 

dźwigni następuje przyciśnięcie stolika pomiarowego do głowicy pomiarowej. Po 

upływie 3 sekund następuje sygnał dźwiękowy informujący o konieczności opusz-

czenia dźwigni. Wynik pomiaru wyświetlany jest na cyfrowej jednostce pomiarowej 

znajdującej się w panelu sterowania. 

Badania udarności 

Udarność będąca miarą kruchości materiałów określona jest poprzez pracę 

potrzebną do dynamicznego złamania próbki w zależności od przekroju poprzecznego 

badanej próbki. Jednostką udarności jest kJ/m
2
, wyrażający pracę potrzebną do 

złamania badanej belki o przekroju 1 cm
2
 spadającym na nią młotem o masie 1 kg 

z wysokości 1 cm [15, 16]. Pomiar metodą Charpy’ego polega na dynamicznych 

złamaniu obustronnie podpartej, poziomo leżącej próbki w kształcie belki. Złamanie 

belki odbywa się poprzez uderzenie w jej środek przez opuszczony swobodnie młot 

wahadła Charpy’ego. Udarnością określa się pracę potrzebną do dynamicznego 

złamania próbki w odniesieniu do jej pola przekroju porzecznego. Do przeprowadzenia 

próby udarności metodą Charpy’ego stosuje się sztywny wahadłowy młot, który 

umożliwia wyznaczenie pracy wykorzystanej do złamania pracy. 

W badaniach zastosowano młot udarowy firmy Comatech Testing Machines, typ 

639F, przedstawiony na rysunku 8. Jest to specjalistyczny młot udarowy umożli-

wiający badania udarności metodami Charpy'ego, Izoda oraz pomiary rozciągania 

udarowego. Specjalistyczne oprzyrządowanie oraz oprogramowanie komputerowe 

umożliwia prowadzenie badań z zachowaniem wymagań normy EN ISO 179-2 [22]. 

W prowadzonych pomiarach zastosowano wahadło o energii równej 5 J. Wartość 

energii zużytej na złamanie próbki stanowi różnicę początkowej energii potencjalnej 

młota wahadłowego i energii potencjalnej pozostałej po złamaniu próbki. Skala 

odczytu energii jest skorygowana na straty spowodowane tarciem i oporem powietrza.  

 

Rysunek 8. Młot udarowy wraz z oprzyrządowaniem, wahadłem o energii 5 J do badań udarności metodą 

Charpy'ego oraz badaną próbką, przykład [opracowanie własne] 
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Badania rozciągania udarowego  

Próba rozciągania udarowego polega na rozerwaniu próbki badawczej w wyniku 

jednorazowego uderzenia. Uderzenie to powoduje dynamiczne rozciąganie próbki aż 

do jej zerwania. Badanie te, przedstawione w normie PN-EN ISO 8256:2006 „Two-

rzywa sztuczne – Oznaczanie wytrzymałości na udarowe rozciąganie” [23], można 

opisać jako próbę rozciągania ze względnie dużą prędkością odkształcenia. Badania 

rozciągania udarowego wykonuje się w przypadku próbek cienkich, których grubość 

nie przekracza 4 mm oraz o małej sztywności, kiedy próbka przy uderzeniu odkształca 

się, ale nie pęka, nie ulega zniszczeniu. 

Zerwanie próbki odbywa się przez pojedyncze uderzenie w najniższym położeniu 

ruchu wahadła układu do rozciągania udarowego. Próbka w chwili zerwania jest 

ułożona poziomo (rys. 9). W chwili uderzenia jeden koniec próbki jest przetrzy-

mywany albo przez ramię, albo przez wahadło, natomiast drugi koniec przez uchwyt 

poprzeczny. Sposób mocowania próbki determinuje metodę pomiaru, A lub B. Metoda 

A – próbka zamocowana do podpory ramy. Metoda B – kształtka opada razem 

z wahadłem [16]. Zgodnie z normą [23] do badań rozciągania udarowego stosuje się 

próbki w postaci wiosełek o znormalizowanym kształcie i wymiarach, przedstawione 

przykładowo na rysunku 5, wytworzone w procesie wtryskiwania. 

 

Rysunek 9. Wygląd układu mocowania próbki wraz z zamocowaną próbką badawczą z homopolimeru PP, 
Moplen HP 500N [opracowanie własne] 

4. Wyniki i ich analiza 

Dla każdego z czterech badanych kompozytów polimerowych przeprowadzono po 

10 pomiarów twardości metodą wciskania kulki. Następnie wyznaczono wartość 

średnią twardości prowadzonych pomiarów. Interpretację graficzną uzyskanych 

wyników badania twardości przedstawiono w postaci graficznej na rysunku 10. 
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Rysunek 10. Wartości średnie pomiarów twardości kompozytów polimerowych metodą wciskania kulki 
[opracowanie własne] 

Analizując powyższy wykres stwierdza się, że najwyższą twardość mierzoną 
metodą wciskania kulki osiągnął kompozyt Reslen GF30 – 86,48 MPa. Najniższą zaś 
Moplen 500N a jego wartość wynosiła 62,67 MPa. Zbliżone wartości osiągnęły kom-
pozyty Reslen GF10 oraz Reslen GF20 odpowiednio 72,39 MPa i 73,09 MPa, są to 
wartości bardzo zbliżone do siebie. Na podstawie wykresu wywnioskować można, iż 
ilość dodatku do tworzywa sztucznego w postaci włókna szklanego wpływa na 
zwiększenie twardości kompozytu.  

Interpretację graficzną uzyskanych wyników badania twardości metodą Shore’a 
kompozytów polimerowych przedstawiono również w postaci graficznej na rysunku 
11. Zestawienie wyników na wykresie pozwala porównać twardość poszczególnych 
kompozytów polimerowych mierzonych za pomocą metody Shore’a D. Można 
zauważyć, że największą twardość posiada Reslen GF30, a jej średnia wartość wynosi 
73,34 °Sh. Najmniejszą twardością – ok. 61 °Sh D cechowały się próbki wykonane 
z polipropylenu Moplen 500N, mające twardość o ok. 20% mniejszą niż Reslen GF30. 

 

Rysunek 11. Wyniki zależności twardości badanych kompozytów polimerowych od zawartości włókna 

szklanego, oznaczanych metodą Shore'a [opracowanie własne] 
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Wzrost napełniacza w badanych kompozytach w zakresie od 10 do 30% włókna 

szklanego spowodował wzrost twardości kompozytów od ok. 69 do 73 °Sh D, co daje 

wzrost twardości o ponad 5%. Analizując powyższy wykres można stwierdzić, że 

dodatek włókna szklanego do czystego polipropylenu zwiększył jego twardość, jednak 

sam wzrost jego zawartości, od 10 do 30% już tylko nieznacznie wpłynął na dalszą 

zmianę twardości badanych kompozytów.  

Przeprowadzone badania udarności metodą Charpye’ego, próbek bez karbu, 

zaprezentowane na rysunku 12, pozwoliły na następujące ustalenia. Zaobserwowano, 

że najwyższą udarność miały próbki wykonane z Moplen 500N – 106,15 kJ/m
2
. 

Najmniejszą udarność posiadały próbki Reslen GF30, jej średnia wartość wynosiła 

67,3 kJ/m
2
. W przypadku badań próbek bez karbu dla kompozytów wzmocnionych 

stwierdzono spadek odporności materiału odpowiednio o 19% dla kompozycji 

PP+10%GF oraz o 35% dla kompozycji PP+20%GF, w odniesieniu do polipropylenu 

bez włókna szklanego. Na podstawie wykresu można wywnioskować, że dodatek 

włókna szklanego znacznie obniżył udarność próbek kompozytowych. Analizując 

wyniki uzyskane w badaniu udarności metodą Charpy'ego można zauważyć, że 

w przypadku wzmocnienia w postaci włókna szklanego wzrost ilości napełniacza 

prowadzi do zmiany udarności badanych kompozytów. Jednakże różna jest zmiana 

odporności badanych kompozytów. Okazało się jednak, że największą odporność 

udarową posiada czysty polipropylen, bez wzmocnienia. 

 

Rysunek 12. Średnia wyników pomiarów udarności kJ/m2 próbek bez karbu badanych metodą Charpy’ego 

Wyniki badań udarności metodą Charpye’ego, próbek z karbem, pokazano na 

rysunku 13. Analizując poniższy wykres można stwierdzić, że największą udarnością 

cechowały się próbki Moplen 500N – 16,6 kJ/m
2
. Najmniejszą udarność otrzymano dla 

próbek Reslen GF30 ich udarność wynosiła 9,7 kJ/m2. Dodatek włókna szklanego do 

tworzywa zmniejsza udarność kompozytu w przypadku próbek z karbem.  

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

MOPLEN 
500N 

RESLEN 
GF10 

RESLEN 
GF20 

RESLEN 
GF30 

106,15 

85,56 

69,5 
67,3 

U
d

a
rn

o
ść

 k
J
/m

2
 



 

Analiza wytrzymałościowa kompozycji polipropylenu z włóknem szklanym 

 

143 

 

Rysunek 13. Średnia wyników pomiarów udarności kJ/m2 próbek z karbem badanych metodą Charpy’ego 

[opracowanie własne] 

Wyniki pomiarów i obliczeń odporności na rozciąganie udarowe badanych kompo-

zytów z włóknem szklanych zamieszczono w postaci graficznej na rysunku 14. 

Wykonane próby określenia wytrzymałości na rozciąganie udarowe dla kompozytu 

PP + 30 GF (Reslen PPHE GF 30 TBK) zakończyły się niepowodzeniem. Próbki 

badawcze nie uległy zerwaniu. Możliwości technologiczne młota udarowego oraz 

niemożność zastosowania wahadła udarowego o większej energii uderzania unie-

możliwiły wykonanie badań na tej grupie próbek kompozytu polimerowego. 

 

Rysunek 14. Średnia wyników badań wartości rozciągania udarowego kJ/m2 kompozytów polimerowych od 

zawartości włókna szklanego [opracowanie własne] 
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Analizując wykres można stwierdzić, że dodatek włókna szklanego do tworzywa 
polimerowego zwiększa wytrzymałość na rozciąganie udarowe. Największą wytrzy-
małość na rozciąganie udarowe osiągneły próbki Reslen GF30. Najmniejszą zaś 
kompozyt Moplen 500N – 79 kJ/m

2
 . Próbki Reslen GF10 osiągneły średnią wartość 

89,6 kJ/m
2
. Róznica pomiedzy najwiekszą a najmniejszą udarnością, którą udało się 

wyznaczyć wynosiła 38%. Nie określono wielkości wzrostu odporności na rozciąganie 
udarowe dla kompozytów z 30% włókna szklanego. Wynikało to ze zbyt dużej odpor-
ności udarowej, przy zastosowaniu wahadła o energii uderzeni 2 J. Ze względu na nie-
możność zastosowania wahadła udarowego o większej energii wykonanie prób 
rozciągania na próbkach kompozytu polimerowego PP +30%GF nie zostało wykonane. 

5. Podsumowanie i wnioski 

Wśród współczesnych materiałów konstrukcyjnych wyróżnić należy grupę kompo-
zytów metalicznych oraz niemetalicznych. Ich znakomite własności fizyczne, chemiczne 
oraz wytrzymałościowe zapewniły kompozytom główną rolę wśród materiałów stoso-
wanych w dziedzinach tj.: budownictwo, lotnictwo, motoryzacja. Tak duże zaintereso-
wanie materiałami kompozytowymi wynika z połączenia ze sobą bardzo dobrych cech 
wytrzymałościowych i niskiej wagi. Elementy kompozytowe charakteryzują się 
w dodatku bardzo dobrą podatnością na formowanie bardzo skomplikowanych kształtów.  

Technologie produkcji wyrobów z kompozytów polimerowych są w ostatnich 
latach jednymi z szybciej rozwijających się metod przetwórstwa tych materiałów. 
Wtryskiwanie jest jedną z najpopularniejszych metod pozwalających na uzyskanie 
wyrobów o podwyższonych właściwościach wytrzymałościowych, pozbawionych zapad-
nięć na powierzchni i wykazujących minimalny skurcz. W celu uzyskania odpo-
wiednich właściwości wyrobu modyfikuje się skład kompozycji polimerowej poprzez 
zastosowanie odpowiedniego tworzywa podstawowego, stosowanie napełniaczy 
włóknistych, nukleidujących, stabilizatorów i innych. Przetwarzalność stosowanych 
kompozycji polimerowych determinuje w dużym stopniu możliwości wytwarzania 
tych wyrobów metodą wtryskiwania.  

W pracy przedstawiono badania określające właściwości wytrzymałościowe kompo-
zytów polimerowych na bazie polipropylenu zawierającego włókno szklane w ilości do 
30%. Przeprowadzone badania twardości wytworzonych kompozytów polimerowych, 
otrzymanych w procesie wtryskiwania, pozwoliły określić wpływ zawartości włókna 
szklanego na odporność mechaniczną wynikającą z oddziaływania siły nacisku na 
powierzchnię kompozytów. Analizując wyniki pomiarów otrzymanych metodą 
Shore’a D łatwo dostrzec zależność pomiędzy zawartością napełniacza a wartością 
twardości. W przypadku wzmocnienia włóknem szklanym w proporcjach 10, 20, 30% 
można jednoznacznie stwierdzić, że następuje wzrost twardości wynikającej ze 
wzmocnienia kompozytu. Różnice twardości z poszczególnych pomiarów mogą być 
spowodowane rodzajem stosowanego wgłębnika w metodzie Shore'a.  

W przypadku badań twardości przeprowadzonych metodą wciskania kulki można 
określić zależność między rodzajem wzmocnienia oraz jego zawartości w badanych 
kompozytach polimerowych a wartością otrzymanej twardości. W przypadku wyprasek 
posiadających osnowę polipropylenową oraz wzmocnienie w postaci włókna szkla-
nego w ilości 10, 20, 30% można zaobserwować tendencję wzrostową otrzymanych 
uśrednionych wartości twardości próbek o charakterze zbliżonym do liniowego. 
Badania przeprowadzone na twardościomierzu HPK 8411 pokrywają się z wnioskami 
uzyskanymi metodą Shore’a D o skuteczności oddziaływania napełniacza w postaci 
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ciętego włókna szklanego pod kątem modyfikacji twardości wybranej grupy 
kompozytów polimerowych. 

Przeprowadzone badania udarności oraz rozciągania udarowego, umożliwiają okreś-
lenie wpływu napełniacza włóknistego na odporność przy uderzeniu oraz kruchość 
komozytów polimerowych. W badaniach zastosowaną, optymalną, ze względu na 
zastosowanie, metodę pomiaru udarności, to jest metodę Charpy'ego. Analizując wyniki 
uzyskane w badaniu udarności metodą Charpy'ego można zauważyć, że w przy-padku 
wzmocnienia w postaci włókna szklanego wzrost ilości napełniacza prowadzi do zmiany 
udarności badanych kompozytów. Jednakże różna jest zmiana odporności badanych 
kompozytów. W przypadku badań próbek bez karbu dla kompozytów wzmocnionych 
stwierdzono spadek odporności materiału odpowiednio o 18,8% dla kompozycji 
PP+20% GF oraz o 35% dla kompozycji PP+30% GF, o odniesieniu do kompozycji 
zawierającej 10% GF. Okazało się jednak, że największą odporność udarową posiada 
czysty polipropylen, bez wzmocnienia. W przypadku próbek z karbem największą 
udarnością charakteryzują się również polipropylen bez dodatku włókna szklanego. 
Następuje spadek odporności udarowej o 18,1% przy kompozycji PP+10% GF, 21,5 % 
dla kompozycji zawierającej 20% GF oraz o 41,6 dla PP+ 30%GF względem tworzywa 
bez dodatków.  

Analizując wyniki badań rozciągania udarowego można wywnioskować, że nastę-
puje podwyższenie odporności udarowej, średnio o 10% przy kompozycji PP+10% 
GF, do 62% dla kompozycji zawierającej 20% GF. Nie określono wielkości wzrostu 
odporności na rozciąganie udarowe dla kompozytów z 30% włókna szklanego. Wyni-
kało to ze zbyt dużej odporności udarowej, niemożliwej do pomiaru, ze względu na 
ograniczone możliwości stosowanego młota udarowego oraz niemożność zastosowania 
wahadła udarowego o większej energii uderzania uniemożliwiły wykonanie badań na 
tej grupie próbek kompozytu polimerowego. 
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Analiza wytrzymałościowa kompozycji polipropylenu z włóknem szklanym  

Streszczenie 
Celem prowadzonych prac była analiza wpływ zawartości włókna szklanego w kompozycjach z tworzyw 
polimerowych na bazie polipropylenu, determinujących wybrane właściwości wytrzymałościowe 
kompozytów oraz wyrobów z nich wytwarzanych. W prowadzonych badaniach zastosowano cztery 
rodzaje kompozycji polimerowych. Był to homopolimer propylenowy PP oraz kompozycje polypro-
pylenowe z zawartością włókna szklanego (GF) w ilości, odpowiednio 10, 20 oraz 30% GF. Przepro-
wadzono badania wytrzymałości na rozciąganie, twardości, udarności oraz rozciągania udarowego, 
umożliwiające określenie wpływu napełniacza włóknistego na odporność przy uderzeniu oraz kruchości 
kompozytów polimerowych. Stwierdzono, że w przypadku wzmocnienia w postaci włókna szklanego 
wzrost ilości napełniacza prowadzi do zmiany wytrzymałości mechanicznej badanych kompozycji. 
W przypadku badań udarności próbek bez karbu dla kompozytów zawierających włókno szklane 
stwierdzono spadek odporności materiału odpowiednio o 18,8% dla kompozycji PP+20% GF oraz o 35% 
dla kompozycji PP+30% GF, o odniesieniu do kompozycji zawierającej 10% GF. W przypadku próbek 
z karbem największą udarnością charakteryzują się również polipropylen bez dodatku włókna szklanego. 
Widoczny jest spadek odporności udarowej o 41,6% dla PP+ 30%GF względem tworzywa bez dodatków.  
Słowa kluczowe: kompozycje polimerowe, włókno szklane, polipropylen, właściwości wytrzymałościowe 

Strength analysis of polypropylene with glass fibre compositions 

Abstract  
The aim of the study was to analyze the effect of glass fiber content in polypropylene based polymeric 
compositions determining selected strength properties of the composites and products made of them Four 
types of polymer compositions were used in the research. These were propylene homopolymer PP and 
polypropylene compositions with glass fiber (GF) content of 10,20 and 30% GF respectively. Tensile 
strength, hardness, impact strength and impact tensile strength tests were carried out to determine the effect 
of fiber filler on impact resistance and brittleness of polymer composites. It was found that in case of 
fiberglass reinforcement an increase in the amount of filler leads to a change in mechanical strength of the 
compositions studied. In the case of tests of un-notch samples for reinforced composites, a decrease in 
material resistance was found, respectively, by 18.8% for the composition PP + 20% GF and by 35% for 
the composition PP + 30% GF, with reference to the composition containing 10% GF. In the case of 
notched samples, polypropylene without the addition of glass fiber is also characterized by the highest 
impact strength. There is a visible decrease in impact resistance by 41.6% for PP + 30% GF compared to 
plastic without additives. 
Keywords: polymer compositions, glass fiber, polypropylene, strength properties 
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Morfologia i uporządkowanie strukturalno-

magnetyczne nanoferrytów galowych 

1. Wstęp 

Ze względu na różnorodne własności fizykochemiczne nanocząstki skupiają na 

sobie niegasnące zainteresowanie wielu zespołów naukowych. Szczególnym zaintere-

sowaniem cieszą się nanoukłady o potencjalnym zastosowaniu biomedycznym. Należą 

do nich między innymi nanocząstki magnetyczne, które najczęściej są oparte na 

czystym lub domieszkowanym magnetycie F3O4. Modyfikowanie takich układów, 

różnymi pierwiastkami, pozwala na modelowanie ich właściwości, co przynosi wiele 

korzyści w różnych dziedzinach nauki [1, 2]. Obiecującą, alternatywną formą terapii 

onkologicznej, opartej na nanocząstkach magnetycznych, jest hipertermia cieczy 

magnetycznej (ang. magnetic fluid hyperthermia – MFH). Układy stosowane w MFH 

muszą wykazywać szereg pożądanych własności, takich jak: rozmiar rzędu nano, 

odpowiedni stosunek powierzchni do objętości czy zdolność do pokonywania barier 

biologicznych [3]. Kluczową zaletą tlenków żelaza jest ich biokompatybilność i nie-

toksyczność, a także biodegradowalność. 

Ta rodzina związków obejmuje m.in. nanocząstki ferrytu domieszkowanego galem 

GaxFe(3-x)O4, gdzie x oznacza udział atomowy galu. Układy te krystalizują w strukturze 

regularnej (ang. body-centred cubic, nr 227) i należą do tak zwanych odwróconych 

spineli. Komórka elementarna o wzorze [Fe]A[MeFe]BO4, zawiera jony tlenu O
2- 

w pozycjach 32e, jony Fe
3+

 obsadzające pozycje 8b i połowę pozycji 16c, podczas gdy 

w drugiej połowie lokują się zwykle jony Me = Fe
2+

, Zn
2+

 [4]. 

W pracy przedstawione zostały właściwości strukturalne i magnetyczne nanoferrytów 

galowych GaxFe(3-x)O4, gdzie x jest domieszką galu w zakresie od 0 do 0,5, otrzy-

manych metodą współstrącania chlorków żelaza (II) i (III) w środowisku zasadowym. 

Badania dyfrakcyjne pokazały, że układy są w zdecydowanej większości jednofazowe. 

Faza podstawowa zachowuje regularną strukturę krystaliczną bez wyraźniej preferencji 

obsadzania galem kationowych podsieci spinelu. W świetle komplementarnych badań 

mikroskopowych oraz magnetycznych, nanocząstki o sferycznym kształcie wykazują 

własności superparamagnetyczne. Wszystkie te cechy są niezbędne z uwagi na użytecz-

ność badanych nanoukładów w hipertermii cieczy magnetycznych zwanych dalej 

ferrifluidami. Należy podkreślić, że na podobieństwo czystego, jak i domieszkowanego 

magnetytu [5] domieszki galu również są bezpieczne dla ludzkiego organizmu. Pier-

wiastek ten jest nietoksyczny oraz silnie termoczuły w zakresie temperatur funkcjo-

nowania człowieka [6]. 

                                                                   
1 m.orzechowska@uwb.edu.pl, Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Uniwersytet 
w Białymstoku, www.uwb.edu.pl. 
2 k.recko@uwb.edu.pl, Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku, www.uwb.edu.pl. 
3 u.klekotka@uwb.edu.pl, Wydział Chemii, Uniwersytet w Białymstoku, www.uwb.edu.pl. 
4 maria.biernacka@uwb.edu.pl, Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku, www.uwb.edu.pl. 
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2. Otrzymywanie nanocząstek i warunki pomiarowe 

W pracy prezentowane są wyniki badań nanocząstek magnetytowych domieszko-

wanych galem w szerokim zakresie koncentracji kationów 0-16(6)%at. Syntezę 

przeprowadzono stosując metodę Massarta [7]. Podczas syntezy układu z zawartością 

Ga x = 0,05 opisaną niżej procedurę prowadzono w środowisku argonu. Do dwóch 

kolb, wlano po 41 ml 0,5% wodnego roztworu NH3. Do pierwszej kolby (kolba A) 

dodano 1,96 ml wodorotlenku tetrametyloamoniowego (TMAOH) i grzano ją przez 20 

minut w temperaturze 40°C. Druga kolba (kolba B) cały czas była chłodzona lodem. 

Dodano do niej 1ml TMAOH. Następnie odważano proszki, w przypadku składu 

Ga0,05Fe2,95O4: FeCl3 w ilości 0,81g, FeCl2 – 0,32g, Ga(NO3)2 – 0,03 g. Naważki dwóch 

ostatnich składników zmieniały się w zależności od pożądanej zawartości galu, 

podczas gdy ilość FeCl3 była niezmienna. Do kolby A dodawano FeCl3 cały czas grzano 

w 40°C przez 20 minut. Do kolby B wsypano mieszaninę FeCl2 i Ga(NO3)2. Następnie 

przelano roztwór z zimnej kolby do gorącego roztworu w kolbie A i całość ogrzewano 

do 80°C. W takiej temperaturze mieszaninę grzano przez 30 minut. Po obróbce 

termicznej roztwór studzono na wolnym powietrzu do około 40°C. Przykładano 

magnes i usuwano zbędny płyn. Następnie pozostałość zalewano acetonem i pozosta-

wiano na dobę. Przez kolejne 3 dni wymieniano aceton raz na dzień. Ten etap powtarzano 

do uzyskania przezroczystego roztworu zlewanego acetonu. Po przemyciu acetonem 

osad wstawiano do wyparki próżniowej na 10-15 min. W rezultacie otrzymywano 

nanocząstki w postaci suchego proszku.  

Z punktu widzenia zastosowań biomedycznych, gdzie większość płynów ustrojowych 

charakteryzuje się pH bliskim 7 ważny jest również dobór nieorganicznego rozpusz-

czalnika na podobieństwo soli fizjologicznej. Z tego powodu w pracy dodatkowo 

badano wpływ surfaktantu na własności strukturalne i magnetyczne nanocząstek. 

W tym celu układy zawierające czysty magnetyt Fe3O4 otaczane były heksyloaminą (HA). 

Wykonano dwie serie pomiarowe. W pierwszej stosunek użytych mmoli magnetytu do 

mmoli heksyloaminy wynosił 4:y, w drugiej 6:y, gdzie y oznacza liczbę mmoli HA. 

Celem oceny kształtu otrzymanych nanocząstek wykonano zdjęcia transmisyjnym 

mikroskopem elektronowym (TEM), który znajduje się w Centrum Syntezy i Anali-

tycznych Metod BioNanoTechno na Wydziale Chemii Uniwersytetu w Białymstoku 

(WCh UwB). Zdjęcia TEM wykonano używając mikroskopu elektronowego FEI 

Tecnai G2 i F20 ze źródłem LaB6 (napięcie 200kV). 

Pomiary dyfrakcji rentgenowskiej pozwoliły wyznaczyć parametry strukturalne 

badanych nanoukładów. Rentgenogramy zarejestrowano za pomocą dyfraktometru 

proszkowego Empyrean firmy PANalytical, zainstalowanego na Wydziale Fizyki Uni-

wersytetu w Białymstoku (WF UwB), sterowanego w sprzężeniu θ – θ. Pomiary przepro-

wadzono wykorzystując lampę molibdenową (MoKα1 = 0,709318 Å) w temperaturze 

pokojowej, w zakresie kątowym 5-55°. Wyniki pomiarowe analizowane były przy 

pomocy programu HighScore [8]. Z użyciem magnetometru wibracyjnego VSM (WF 

UwB) wykonano pomiary namagnesowania. Wyznaczone zostały temperatury blokujące 

superparamagnetyzm i spontaniczne namagnesowania w temperaturach 2 K i 300 K, 

a także odpowiadające im pola koercji. 
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3. Analiza wyników i dyskusja 

3.1. Ocena budowy układów 

Ferrytowe nanocząstki w większości badanych układów ujawniały sferycznie symet-
ryczne kształty. Rysunek 1 przedstawia obrazy TEM nanocząstek czystego magnetytu 
otoczonych heksyloaminą. Widać, że nanoukłady zachowują kształt kulisty. Ponadto 
obserwuje się bardzo mały udział klastrów i bezkształtnych aglomeratów. 

 

Rysunek 1. Obrazy TEM nanocząstek magnetytu (MNP) otoczonych różnej grubości warstwami 
heksyloaminy (HA). [opracowanie własne] 

Na rysunku 2 zaprezentowano histogramy rozkładu rozmiarów nanocząstek magne-
tytowych. Badane układy mają podobnie wąskie rozkłady wielkości. 

 

Rysunek 2. Histogramy rozmiarów nanocząstek (MNP) [opracowanie własne] 

Uzyskane obrazy (rys. 1 i rys. 2) z transmisyjnej mikroskopii elektronowej pozwalają 
wnioskować, że w nanoukładach magnetytowych z rosnącą grubością płaszcza heksylo-
aminowego średni rozmiar cząstek maleje. Przy czterokrotnie większym udziale mmoli 
HA rozmiar ten maleje blisko dwukrotnie. Podczas gdy nie obserwuje się istotnych 
zmian w tendencji do powstawania skupisk sferycznych czy wzrostu niejednorodność 
kształtu nanocząstek. 

3.2. Ocena uporządkowania strukturalnego i magnetycznego 

3.2.1. Dyfrakcja rentgenowska 

Na rysunku 3 przedstawiono rentgenogramy próbek z domieszką galu. Badane układy 
opracowano jako jednofazowe z wyjątkiem próbki o składzie Ga0.4Fe2.6O4 (diagram 
fioletowy rys. 3). W tym przypadku zaobserwowano ok. 20% hematytu (refleksy 
oznaczone *) oraz 8% getytu (refleksy oznaczone #). Obraz rentgenowski nanoukładu 
z najwyższą badaną zawartością galu Ga0.5Fe2.5O4 (diagram zielony rys. 3) ujawnia 
obecność bardzo poszerzonych maksimów dyfrakcyjnych co wynika z istotnie dużo 
mniejszych rozmiarów cząstek.  
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Rysunek 3. Rentgenogramy układów GaxFe(3-x)O4 [opracowanie własne] 

Diagramy rentgenowskie układów czysto magnetytowych opłaszczone różnej 

grubości heksyloaminą zostały zestawione na rysunku 4. W przypadku różnomo-

lowych ilości magnetytu do heksyloaminy, gdzie udział molowy HA był minimalny 

w przypadku obu analizowanych serii otrzymano najostrzejsze obrazy dyfrakcyjne 

układów jednofazowych z optymalną relacją natężeń braggowskich do tła (rozproszeń 

niespójnych). Udział organicznej heksyloaminy najsilniej objawia się na diagramach 

żółtym (6 mmoli Fe3O4: 4 mmole HA) i czerwonym (6 mmoli Fe3O4: 8 mmoli HA) 

w niskokątowej części rentgenogramów. 

 

Rysunek 4. Diagramy rentgenowskie układów Fe3O4 z heksyloaminą [opracowanie własne] 
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Zagadnienie modelowania własności strukturalnych, a w konsekwencji magne-

tycznych wymaga zachowania pewnych parametrów makroskopowych układu na 

stałym poziomie. Takim parametrem może być parametr sieci układu regularnego, który 

pozostaje niezmienny w funkcji rosnącej domieszki modyfikowanego nanoukładu. 

Promień jonowy Ga
3+

 wynosi 62 pm. Wartość ta jest zbliżona do promienia jonu 

żelaza na trzecim stopniu utlenienia (64,5 pm). Wprowadzenie galu do układu nie 

powinno wpływać zasadniczo na strukturę oraz objętość komórki elementarnej ferrytu 

galowego.  

Z wykonanych pomiarów wynika, że struktura krystaliczna nanocząstek jest zacho-

wana. Średni parametr sieci a, w przypadku nanoferrytów galowych wynosi 8,3845(6) 

Å. Ten sam parametr w magnetycie otoczonym heksyloaminą wynosi 8,3909(9) Å. 

Badania potwierdziły, że zarówno domieszkowanie galem nie prowadzi do kontrakcji 

struktury krystalicznej. Dodatkowo, szczegółowa analiza natężeń wybranych czułych 

refleksów nie potwierdziła żadnej konkretnej preferencji obsadzeń galu zarówno 

w podsieci A czy B. 

Rysunek 5 przedstawia średnie rozmiary krystalitów w funkcji rosnącej zawartości 

galu. Podobnie oscylacyjny charakter zmian obserwowano w przypadku układów 

powłoka/rdzeń w serii Fe3O4/GaxFe3-xO4 [9]. 

 

Rysunek 5. Rozmiary krystalitów w zależności od zawartości galu w układach [opracowanie własne] 
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Rysunek 6. Rozmiary krystalitów w zależności od zawartości heksyloaminy w układach magnetytowych 

[opracowanie własne] 

Odrębnym zagadnieniem była modyfikacja powierzchni nanocząstek magnetytowych 

ze względu na zdolność rozpraszania w rozpuszczalnikach polarnych, a dokładniej 

hydrofilowych. Opłaszczanie nanocząstek heksyloaminą daje możliwość wydajnej 

dyspersji takich układów w roztworach wodnych. Z badań przeprowadzonych 

w dwóch różnych seriach czystych układów magnetytowych, gdzie stosowano 

opłaszczanie różnie grubą warstwą heksyloaminy (rys. 6) wynika, że o ile w przypadku 

serii niebieskiej trudno wnioskować o jakimkolwiek wpływie heksyloaminy na 

przeciwdziałanie rozrostowi krystalitów o tyle w przypadku serii czerwonej w miarę 

rosnącej koncentracji HA średni rozmiar krystalitów wyraźnie spada.  

3.2.2. Pomiary namagnesowania  

Skrajne izotermy namagnesowania ferrytów galowych z rosnącą zawartością galu 

w układzie w funkcji zmiennego zewnętrznego pola magnetycznego o zakresie [-3 T,  

3 T] zestawione porównawczo na rysunkach 7 i 8 ujawniają wyraźne pola koercji 

wartości w zakresie 0,05-0,4 T w temperaturze 2 K (rys. 7) i systematycznie zanied-

bywalnie małe w temperaturze pokojowej (rys. 8).  
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Rysunek 7. Krzywe namagnesowania ferrytów domieszkowych galem w temperaturze 2 K  

[opracowanie własne] 

 

Rysunek 8. Krzywe namagnesowania ferrytów domieszkowych galem w temperaturze pokojowej 

[opracowanie własne] 
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Na rysunku 9 zestawiono namagnesowania nasycenia (Ms) domieszkowanych ferrytów 

w funkcji koncentracji galu w próbce w skrajnych temperaturach. Z wyjątkiem 

nanoukładu z największą zawartością galu namagnesowania nasycenia w temperaturze 

2 K utrzymują się na podobnym poziomie 52-40 emu/g (fioletowe punkty), podczas 

gdy w temperaturze pokojowej utrzymują się w pasie 45-30 emu/g (różowe punkty). 

Namagnesowania nasycenia dwóch różnych próbek o stechiometrii Ga0,5Fe2,5O4 

gwałtownie spadają do wartości 15 emu/g i 10 emu/g w temperaturze 2 K i odpo-

wiednio 5 emu/g i 2 emu/g w temperaturze pokojowej. Warto dodać, że podobnie 

niskie namagnesowania nasycenia obserwowano we wcześniejszych badaniach, tylko 

w przypadku nanocząstek o budowie warstwowej typu płaszcz/rdzeń i kompozycji 

Ga0,6Fe2,4O4/Fe3O4 i Fe3O4/Ga0,6Fe2,4O4. Wynosiły one odpowiednio 13,1 emu/g i 22,5 

emu/g [9].  

 

Rysunek 9. Namagnesowania nasycenia ferrytów domieszkowych galem w temperaturze 2 K  

(fioletowe punkty) i temperaturze pokojowej (różowe punkty) [opracowanie własne] 

Niestety nie udało się wyznaczyć w przypadku tej serii temperatur blokowania super-

paramagnetyzmu (TB), które zwyczajowo wyznacza się z maximum charakterys-

tycznego garbu – szerokiego piku przegięcia w przebiegu krzywej ZFC. W sporej 

części nanoukładów domieszkowanych galem jest to bardzo trudny do precyzyjnego 

oznaczenia punkt temperaturowy chociaż widoczny. Dwie z próbek nie ujawniły 

własności superparamagnetycznych.  

Z kolei krzywe namagnesowania, nanocząstek magnetytowych z heksyloaminą 

prezentowane na rysunkach 10 i 11 w funkcji zewnętrznego pola magnetycznego 

w temperaturze 2 K (rys. 10) i 300 K (rys. 11) potwierdzają wyraźny wzrost wartości 

pól koercji od wartości bliskich zeru dla 300 K do wartości w zakresie 0,02-0,05 T 

w temperaturze 2 K. 
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Rysunek 10. Krzywe namagnesowania bezdomieszkowych ferrytów opłaszczonych heksyloaminą (HA) 
w temperaturze 2 K [opracowanie własne] 

 

Rysunek 11. Krzywe namagnesowania bezdomieszkowych ferrytów opłaszczonych heksyloaminą (HA) 
w temperaturze pokojowej [opracowanie własne] 

Wszystkie badane próbki szybko osiągają stan nasycenia (miękkie magnetyki), 

ujawniając zaniedbywalne pola koercji w temperaturze pokojowej. 
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Rysunek 11. Namagnesowania spontaniczne wyrażane w [emu/g] oraz temperatury blokowania 

superparamagnetyzmu wyrażane w skali Kelvina. Krzywe namagnesowania bezdomieszkowych ferrytów 

opłaszczonych heksyloaminą (HA) skala w mmolach w temperaturze 2 K (a) i temperaturze pokojowej (b) 
[opracowanie własne] 

Zestawione na rysunku 11 namagnesowania nasycenia (Ms) i odpowiednie tempe-

ratury blokowania superparamagnetyzmu (TB) maleją dość gwałtownie w miarę 

wzrostu udziału molowego HA do pewnych wartości, potem już się nie zmieniają. 

4. Wnioski 

Badania potwierdziły, że nanocząstki magnetyczne domieszkowane galem są 

stabilne. W drugiej serii zbadane zostały nanocząstki czystego magnetytu otoczone 

heksyloaminą o zmiennej ilości. Te układy również posiadają stabilną strukturę krysta-

liczną. Zdjęcia z transmisyjnej mikroskopii elektronowej ujawniły, że nanocząstki obu 

serii zachowują kształt sferyczny. Domieszka galu nie zaburzała struktury krystalicznej 

nanocząstek. Zdecydowana większość układów okazała się jednofazowa. Pomiary 

dyfrakcji rentgenowskiej pozwoliły na zaobserwowanie jedynie w przypadku dwóch 

układów, tj. Ga0,4Fe2,6O4 oraz Fe3O4 w otoczeniu heksyloaminy (6 mmoli : 8 mmoli), 

występowania dodatkowych faz tj. hematytu i getytu. Gal w domieszkowanych 

ferrytach nie wykazywał preferencji w obsadzaniu konkretnej podsieci struktury 

odwróconego spinelu. Średni parametr sieci a w przypadku nanoferrytów galowych 

wyniósł 8,3845(6) Å. Ten sam parametr w magnetycie otoczonym heksyloaminą 

wyniósł 8,3909(9) Å. Obserwowana względna kontrakcja sieci krystalicznej ferrytów 

galowych utrzymywała się na stałym poziomie około 0,8% w serii w granicach poje-

dynczych niepewności pomiarowych. Izotermy namagnesowania ferrytów galowych 

z rosnącą zawartością galu w układzie ujawniają wyraźne pola koercji wartości 

w zakresie 0,05-0,4 T w temperaturze 2 K, podczas gdy w przypadku serii nanocząstek 

magnetytowych otoczonych heksyloaminą były to wartości w zakresie 0,02-0,05 T 

w temperaturze 2 K. W obu seriach w 300 K obserwowane są systematycznie zanied-

bywalnie małe pola koercji. Badane nanocząstki obu serii należą do miękkich mag-

netyków. Wartości namagnesowania nasycenia serii ferrytów galowych nie wykazują 

czułości na ilość domieszki galu, co pozostaje w zgodności z obserwacjami dyfrak-
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cyjnymi o braku preferencji galu w obsadzie podsieci krystalicznych. Niezależnie 

syntezowane próbki Ga0,5Fe2,5O4 wykazały skrajnie niskie wartości namagnesowania 

nasycenia (Ms) w obu punktach temperaturowych. Wyznaczone temperatury bloko-

wania superparamagnetyzmu (TB) maleją dość gwałtownie w miarę wzrostu udziału 

molowego heksyloaminy. 
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Morfologia i uporządkowanie strukturalno-magnetyczne nanoferrytów galowych 

Streszczenie  

Nanoukłady magnetyczne wzbudzają zainteresowanie zespołów naukowych w coraz szerszej skali 
dyscyplin m.in. z uwagi na ich biomedyczne zastosowania. Szczególnie ciekawy i szybko rozwijający się 

obszar badań dotyczy nanomateriałów biomedycznych. Należą do takich nanocząstki magnetytu, 

wykorzystywane w hipertermii cieczy magnetycznych. Najpopularniejsze związki w tej grupie zawierają 

czysty bądź domieszkowany magnetyt. Takie układy krystalizują w strukturze regularnej powierzchniowo 
centrowanej, która z uwagi na sposób obsadzania kationami pozycji krystalograficznych znana jest pod 

nazwą odwróconego spinelu. Jedną z metod otrzymywania takich nanoferrytów jest współstrącanie 

chlorków żelaza (II) i (III) w środowisku zasadowym. Zbadano własności strukturalne i magnetyczne 

nanoferrytów galowych GaxFe(3-x)O4, gdzie x stanowi domieszkę galu w zakresie od 0 do 0,5. Z punktu 
widzenia aplikacji biomedycznej ważny jest również dobór biozgodnego rozpuszczalnika. Stosowane 
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ferrifluidy muszą być nietoksyczne i wysoko biozgodne z organizmem człowieka. W tym celu przebadano 

również nanocząstki magnetytu otaczane heksyloaminą, która umożliwia wydajne rozproszenie ich 
w nieorganicznym środowisku. Wszystkie badane układy oprócz ferrifluidu z udziałem galu x = 0,4 

okazały się jednofazowe. Nanocząstki miały kształt sferycznie symetryczny. Domieszka galu oraz 

dodawanie heksyloaminy nie wpływały na strukturę krystaliczną nanoukładów. Średni parametr sieci 

krystalicznej serii magnetytów z heksyloaminą wynosił a = 8,3909(9) Å, podczas gdy dla serii ferrytów 
galowych a = 8,3845(6) Å, przy czym Ga nie wykazywał żadnej preferencji co do obsady konkretnej 

podsieci kationowej spinelu. Obserwowana względna kontrakcja sieci krystalicznej ferrytów galowych 

utrzymywała się na stałym poziomie 0,8% w serii w granicach pojedynczych niepewności pomiarowych. 

Izotermy namagnesowania ferrytów galowych z rosnącą zawartością galu w układzie ujawniają wyraźne 
pola koercji wartości w zakresie 0,05-0,4 T w temperaturze 2 K, podczas gdy w przypadku serii 

nanocząstek magnetytowych otoczonych heksyloaminą były to wartości w zakresie 0,02-0,05 T 

w temperaturze 2 K. W obu seriach w 300 K obserwowane są systematycznie zaniedbywalnie małe pola 

koercji. Badane nanocząstki obu serii należą do miękkich magnetyków. Wartości namagnesowania 
nasycenia serii ferrytów galowych nie wykazują czułości na ilość domieszki galu, co pozostaje 

w zgodności z obserwacjami dyfrakcyjnymi o braku preferencji galu w obsadzie podsieci krystalicznych. 

Niezależnie syntezowane próbki Ga0,5Fe2,5O4 wykazały skrajnie niskie wartości namagnesowania 

nasycenia (Ms) w obu punktach temperaturowych. Wyznaczone temperatury blokowania superparamagne-
tyzmu (TB) maleją dość gwałtownie w miarę wzrostu udziału molowego heksyloaminy. 

Słowa kluczowe: nanocząstki magnetyczne, dyfrakcja rentgenowska, pomiary namagnesowania, 

hipertermia cieczy magnetycznej, transmisyjna mikroskopia elektronowa 

Morphology and structural-magnetic ordering of gallium nanoferrites 

Abstract  

Magnetic nanosystems arouse interest of scientific teams in an increasingly wide range of disciplines, 
among others due to their biomedical applications. A particularly interesting and rapidly developing area of 

research concerns biomedical nanomaterials. These include magnetite nanoparticles, used in magnetic fluid 

hyperthermia. The most popular compounds in this group contain pure or doped magnetite. Such systems 

crystallize in a body-centered cubic regular structure, which due to the method of cationing crystallo-
graphic positions is known as inverted spinel. One of the methods of obtaining such nanoferrites is the  

co-precipitation of iron (II) and (III) chloride in an alkaline environment. The structural and magnetic 

properties of GaxFe(3-x)O4 gallium nanoferrites were examined, where x is a gallium dope in the range from 

0 to 0.5. From the point of view of biomedical application, the selection of a biocompatible solvent is also 
important. The ferrifluids used must be non-toxic and highly biocompatible with the human body. For this 

purpose, magnetite nanoparticles surrounded by hexylamine, which enables their efficient dispersion in an 

inorganic environment, were also tested. All tested systems except ferrifluid with gallium x = 0.4 turned 

out to be monophasic. The nanoparticles had a spherically symmetrical shape. The addition of gallium and 
the addition of hexylamine did not affect the crystal structure of nanosystems. The average parameter of 

the crystal lattice of the magnetite series with hexylamine was a = 8.3909(9) Å, while for the gallium ferrite 

series a = 8.3845(6) Å, with Ga showing no preference as to the stocking of a particular cationic spinel 

sublattice. The observed relative contraction of the gallium ferrite crystal lattice remained constant at 0.8% 
in the series within individual measurement uncertainties. Isotherms of magnetization of gallium ferrites 

with increasing gallium content in the system reveal clear coercive fields of values in the range of 0.05-0.4 T 

at 2 K, while in the case of a series of magnetite nanoparticles surrounded by hexylamine they were in the 

range of 0.02-0.05 T at 2 K. both series at 300 K systematically neglected small coercive fields are 
observed. The studied nanoparticles of both series belong to soft magnetics. The saturation magnetization 

values of gallium ferrite series do not show sensitivity to the amount of gallium dopant, which is consistent 

with the diffraction observations about the lack of gallium preference in the crystal sublattice cast. 

Independently synthesized Ga0,5Fe2,5O4 samples showed extremely low values of saturation magnetization 
(Ms) at both temperature points. The determined blocking temperatures for superparamagnetism (TB) 

decrease quite rapidly as the molar proportion of hexylamine increases. 

Keywords: magnetic nanoparticles, X-ray diffraction, magnetization, magnetic fluid hyperthermia, 

transmission electron microscopy 
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Degradowalne materiały poliuretanowe a mikroplastiki 

1. Wprowadzenie 

Współcześnie, w codziennym życiu, człowiek zużywa ogromne ilości tworzyw 
polimerowych. Materiały te są tanie, ogólnodostępne oraz wytrzymałe, co czyni je 
bardzo pożądanym. Konsumpcyjny styl życia społeczeństwa i wygoda powodują ciągły 
rozwój ich produkcji. Na początku ubiegłego wieku, kiedy początek swój miała historia 
polimerów sztucznych, nikt się nie spodziewał, że stosowanie tworzyw stanie się tak 
istotnym niebezpieczeństwem dla środowiska naturalnego. Zwiększa się na szczęście 
ilość tworzyw prawidłowo poddanych procesom recyklingu. Ciągle poszukuje się też 
coraz lepszych, innowacyjnych polimerów o większej podatności na degradację 
w środowisku. Istotne jednak jest, aby ulegały one biodegradacji, a nie rozpadały się 
tylko na mniejsze cząstki (mikoplastiki). 

Na rysunku 1 przedstawiono główne tworzywa sztuczne będące źródłem mikroplastiku [1]: 

 PET, poli(tereftalan etylenu) – z plastikowych butelek; 
 PE-HD, polietylen wysokiej gęstości – z korków butelek plastikowych, baniaków/ 

kanistrów; 

 PE-LD, polietylen niskiej gęstości – z plastikowych toreb wielokrotnego użytku, 
osłonek kabli drucianych; 

 PVC, poli(chlorek winylu) – z gumowych kaloszy, plastikowych okien; 

 PP, polipropylen – z plastikowych doniczek, zderzaków samochodowych, segrega-
torów biurowych; 

 PS, polistyren – z plastikowych opakowań jogurtów, oprawek okularów; 

 PUR, poliuretany – z gąbek myjących, tkanin, materiałów izolacyjnych, deko-
racyjnych paneli.  

 

Rysunek 1. Tworzywa sztuczne będące głównym źródłem mikroplastików  

[opracowanie własne na podstawie [1]] 

                                                                   
1 a.piotrowska-kirschling@wpit.umg.edu.pl, Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego i Chemii, Wydział 
Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, Uniwersytet Morski w Gdyni, ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia, 
www.umg.edu.pl. 
2 j.brzeska@wpit.umg.edu.pl, Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego i Chemii, Wydział 
Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, Uniwersytet Morski w Gdyni, ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia, 
www.umg.edu.pl. 
3 izaaducz@wp.pl, absolwentka studiów I stopnia Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, 
Uniwersytet Morski w Gdyni, ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia, www.umg.edu.pl. 

mailto:a.piotrowska-kirschling@wpit.umg.edu.pl
http://www.umg.edu.pl/
mailto:j.brzeska@wpit.umg.edu.pl
http://www.umg.edu.pl/
mailto:izaaducz@wp.pl
http://www.umg.edu.pl/
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Produkcja materiałów polimerowych, według danych statystycznych gromadzonych 
i analizowanych przez niemiecką instytucję Statista (rys. 2), od lat pięćdziesiątych 
XX wieku wzrasta na świecie i w Europie [2].  

 
Rysunek 2. Wykres wzrostu wielkości produkcji plastiku na świecie i w Europie w latach 1950-2018  

[Źródło: Opracowanie własne na podstawie Statista [2]] 

Zanieczyszczenie tworzywami sztucznymi to obecnie jeden z głównych problemów 
naszego środowiska, zarówno w Europie, jak i na świecie. Z powodu braku systemów 
odpowiedniego utylizowania produktów z tworzyw sztucznych oraz zbyt wysokich 
kosztów ich recyklingu stanowią one długotrwałe zanieczyszczenie ekosystemów, głównie 
mórz i oceanów [3]. Dodatkowo, produkty z polimerów mogą przekształcać się pod 
wpływem czynników zewnętrznych (np. promieniowania UV) czy ścierania mecha-
nicznego w drobinki plastikowe, zwane mikroplastikami, które również stanowią 
poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego, zwłaszcza wodnego. 

Najczęściej mikroplastikami określa się cząstki tworzywa sztucznego o wielkości 
poniżej 5 mm, jednakże nie mniejsze niż 1 µm. Definicja zaproponowana przez Cosmetics 
Europe (Europejskie Stowarzyszenie Handlowe w branży kosmetyków i higieny oso-
bistej) podaje, że mikroplastik, spotykany w produktach kosmetycznych, to syntetyczne, 
organiczne, nierozpuszczalne w wodzie, stałe cząstki polimeru o dowolnym kształcie 
(kulki, włókna, drobiny) o średnicy mniejszej niż 5 mm, dodane w jakimkolwiek celu 
do kosmetyku i utrzymujące w nim swój kształt [4]. 

Ze względu na pochodzenie wyróżnia się mikroplastik pierwotny – produkowany 
jako surowiec oraz wtórny – powstający w wyniku rozpadu większych części plastiku. 
Według Międzynarodowej Unii Ochrony przyrody (IUCN, ang. International Union 
for Conservation of Nature), głównymi źródłami mikroplastiku pierwotnego jest pranie 
syntetycznych ubrań, ścieranie opon samochodowych podczas jazdy, pył miejski oraz 
mikrogranulki w kosmetykach i chemii gospodarczej [5]. 

Woda jest podstawowym medium transportu mikroplastiku [6], np. podczas prania 
syntetycznych tkanin około 250 tys. cząstek mikroplastiku trafia do kanalizacji. Podczas 
spłukiwania skóry po pilingu lub mycia zębów pastą zawierającą mikrogranulki 
również wpływamy na ich obecność w środowisku wodnym. Mikroplastik z dróg trans-
portowany jest przez deszcz. Niestety, oczyszczalnie ścieków nie są w stanie wyłapać 
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zanieczyszczeń o tak małych średnicach i zdecydowana ich większość trafia do rzek, 
a dalej do mórz i oceanów. Ponadto, cząsteczki mikroplastiku charakteryzują się dużą 
powierzchnią właściwą, w konsekwencji czego adsorbują na swojej powierzchni wiele 
innych mikrozanieczyszczeń, które mogą mieć właściwości toksyczne czy mutagenne. 

Mikroplastik w środowisku wodnym stanowi ogromne zagrożenie dla zwierząt 
morskich (ryb, ptaków, ssaków), które spożywają go wraz z pożywieniem [7]. Zwie-
rzęta morskie mylą plastik, unoszący się na powierzchni wody, z żywnością. Cząs-
teczki mikroplastiku mają również niekorzystny wpływ na fito- i zooplankton, ponieważ 
kumulują się w nim stanowiąc pożywienie dla innych organizmów. Dodatkowo mikro-
granulki osadzają się na dnie morskim tworząc jego globalne zanieczyszczenie. 

Legislacyjne działania (np. Single-Use Plastics Directive z maja 2019 roku) 
i edukacja społeczeństwa świadomego postępowania z tworzywami sztucznymi, dają 
nadzieję, że stopniowo stan środowiska ulegnie poprawie, a przynajmniej zatrzyma się 
proces jego dewastacji. Naukowcy ciągle też poszukują alternatywy dla tradycyjnych 
polimerów niedegradowalnych. Trwają badania nad wprowadzeniem do obiegu 
materiałów, które byłyby bardziej przyjazne dla środowiska naturalnego. Modyfikacja 
polimerów syntetycznych biopolimerami może okazać się korzystnym rozwiązaniem. 

W niniejszej pracy dokonano analizy i dyskusji podatności na degradację pod 
wpływem środowiska wybranych materiałów poliuretanowych – poliuretanu i kompo-
zytu poliuretan-chitozan. Otrzymane wyniki badań i ich dyskusję zawarto w dalszej 
części rozdziału. 

2. Metodyka badawcza 

Zsyntezowano dwa materiały poliuretanowe: rozgałęziony poliuretan oraz jego 
kompozyt z chitozanem. Próbki polimerów poddano degradacji poprzez ich inkubację 
w trzech mediach degradacyjnych: glicerynie, w 20% roztworze kwasu salicylowego 
w etanolu oraz dla porównania, w komercyjnie dostępnym kremie pilingującym. Po 
inkubacji oznaczono podstawowe zmiany, które mogły zajść w badanych próbkach: 

 zmianę masy na podstawie wykonanej metody wagowej; 

 zmianę struktury chemicznej za pomocą spektroskopii w podczerwieni z transfor-
macją Fouriera (ATR–FTIR); 

 zmianę właściwości termicznych z wykorzystaniem metody różnicowej kalory-
metrii skaningowej (DSC). 

2.1. Synteza wybranych materiałów poliuretanowych i ich inkubacja 

w mediach degradacyjnych 

Synteza wybranych materiałów poliuretanowych: rozgałęzionego poliuretanu oraz 
jego kompozytu z biopolimerem – chitozanem, jest znana w literaturze [8]. Substratami 
do tych syntez były: 

 oligomerole służące do otrzymania segmentów giętkich poliuretanu: 30% w/w 
poli([R,S]-3-hydroksymaślanu) ([R,S]-PHB) (CMPiW PAN, Zabrze), 5% w/w 
polikaprolaktonotriolu (PCLtriol) (Aldrich), 65% w/w polikaprolaktonodiolu 
(PCLdiol) (Aldrich);  

 a także związki wykorzystane do syntezy segmentów sztywnych: 4,4’-diizocyjanian 
dicykloheksylometanu (H12MDI) (Aldrich) i 1,4-butanodiol (1,4–BD) (Aldrich) 
(stosunek molowy grup NCO:OH w prepolimerze wynosił 2:1). 
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Do otrzymania kompozytu użyto chitozanu (MIR, Gdynia) (Ch., w ilości 2,5% 
w/w; o stopniu deacetylacji równym 97%). 

W celu badań degradacji zsyntezowanych materiałów poliuretanowych, uformowano 
je w postaci foli o grubości 0,4÷1 mm. Wycięte z nich próbki wysuszono, zważono 
i inkubowano w trzech mediach degradacyjnych: glicerynie i roztworze kwasu sali-
cylowego (20 % r-r w etanolu), a także, dla porównania, w komercyjnie dostępnym 
kremie pilingującym (produkt Tołpa Back To Nature, firmy TORF CORPORATION). 
Pojemniki z próbkami zatopionymi w roztworach umieszczono w cieplarce o tempe-

raturze 37 1 . Zastosowany krem pilingujący był normalizującym kremem – piling 
do mycia twarzy o zapachu granat-porzeczka, o następującym składzie produktu: 
Aqua, cocamidopropyl betaine, glycerin, polysorbate 20, polyglyceryl-3-caprate, disodium 
Cocoamphodiacetae, Acrylates/C10-30 Akryl Acrylate Crosspolymer, Parfum. Jako 
próbki „zerowe” określono próbki niepoddane działaniu żadnego z mediów. 

Po upływie, odpowiednio 4, 12, 24 i 36 tygodni inkubacji, każdą z próbek umyto 
z resztek roztworów za pomocą wody destylowanej, wysuszono w suszarce próżniowej 

w temperaturze 37 1   do uzyskania stałej masy oraz zważono.  
W poniższej pracy zastosowano następujące skróty dla badanych układów: 

 PUR – próbka zerowa poliuretanu; 

 PUR+Ch. – próbka zerowa kompozytu poliuretanu z chitozanem; 

 PUR/glic. – próbka poliuretanu po inkubacji w roztworze gliceryny; 

 PUR/krem – próbka poliuretanu po inkubacji w kremie pilingującym; 

 PUR/kwas sal. – próbka poliuretanu po inkubacji w kwasie salicylowym; 

 PUR+Ch./glic. – próbka kompozytu po inkubacji w roztworze gliceryny; 

 PUR+Ch./krem – próbka kompozytu po inkubacji w kremie pilingującym; 

 PUR+Ch./kwas sal. – próbka kompozytu po inkubacji w kwasie salicylowym. 

2.2. Oznaczenie zmiany masy próbek po inkubacji w mediach 

degradacyjnych za pomocą metody wagowej 

Próbki zerowe poliuretanu charakteryzowały się masą w zakresie 0,05÷0,15± 
0,0001 g. Oznaczenie zmiany masy próbek poddanych inkubacji w mediach degra-
dacyjnych obliczono na podstawie równania (1) [9, 10], z uwzględnieniem średniej 
arytmetycznej z trzech wyników pomiarów masy próbek z różnych okresów ich 
inkubacji: 

     
      

  
             (1) 

gdzie: Δm – zmiana masy próbki [%], m1 – masa próbki po czasie inkubacji [g],  
m0 – masa początkowa próbki [g]. 

2.3. Oznaczenie zmian struktury chemicznej próbek za pomocą 

spektroskopii w podczerwieni z transformacją Fouriera (ATR-FTIR) 

Oznaczenie zmian struktury chemicznej zsyntezowanych materiałów poliuretano-
wych dla próbek zerowych i próbek po 36 tygodniach inkubacji w mediach degrada-
cyjnych wykonano za pomocą metody spektroskopii w podczerwieni z transformacją 
Fouriera i przystawką osłabionego całkowitego odbicia (ATR-FTIR, ang. Attenuated 
Total Reflectance – Fourier Transform Infrared Spectroscopy). Metoda ta umożliwia 
identyfikację grup funkcyjnych obecnych w analizowanym związku [9]. 
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Do badań wykorzystano aparaturę Nicolet 380 firmy Thermo Scientific z przystawką 
ATR z kryształem diamentowym. Pomiary zarejestrowano w temperaturze pokojowej, 
w zakresie liczb falowych 4000-600 cm

-1
, przy rozdzielczości pomiaru 4 cm

-1
 

i zastosowaniu 32 skanów. Przystawka ATR umożliwia określenie struktury 
chemicznej na powierzchni próbki dociśniętej do kryształu (powierzchnia około 7 mm

2
). 

2.4. Oznaczenie zmiany właściwości termicznych próbek za pomocą 

metody różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) 

Oznaczenie zmian właściwości termicznych zsyntezowanych materiałów poliureta-
nowych dla próbek zerowych i próbek po 36 tygodniach inkubacji w mediach degra-
dacyjnych wykonano z wykorzystaniem metody różnicowej kalorymetrii skaningowej 
(DSC, ang. Differential Scanning Calorimetry). Metoda ta polega na badaniu zmian 
cieplnych zachodzących w próbkach podczas ich przemiany termicznej [11]. 

Do badań wykorzystano Labsys TG-DTA/DSC Thermal Analysis firmy SETARAM. 

Próbki o masie około 10 mg ogrzewano w zakresie temperatur od 20  do 250  

z przyrostem temperatury 10 /minutę. Eksperyment był prowadzony w osłonie azotu. 

3. Wyniki i ich omówienie 

3.1. Zmiany masy próbek po inkubacji w mediach degradacyjnych 

Próbki PUR i PUR+Ch., inkubowane w etanolowym roztworze kwasu salicylo-
wego uległy rozpuszczeniu przed pierwszym, planowanym oznaczeniem masy, czyli 
po niespełna 4 tygodniach. Z powyższych obserwacji wynika, że badane materiały 
poliuretanowe uległy zbyt szybkiej degradacji, więc nie są stabilne w tym roztworze, 
stąd nie są odpowiednie do stosowania w produktach kosmetycznych posiadających 
w składzie kwas salicylowy lub etanol. W aspekcie środowiskowym efekt szybkiej 
degradacji jest korzystny, jednakże w aspekcie zarządzania produktem, kosmetyki 
zawierające badane układy nie spełniłyby swoich funkcji.  

Na rys. 3 przedstawiono zależność zmiany masy próbek [%] poliuretanu i kompozytu 
poliuretanu z chitozanem po 4, 12, 24 i 36 tygodniowej inkubacji w glicerynie. 

  

Rysunek 3. Zależność zmiany masy próbek [%] PUR i PUR+Ch. od czasu inkubacji w glicerynie  

po 4, 12, 24 i 36 tygodniach 
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Początkowo (do dwunastego tygodnia inkubacji) masa próbek zwiększyła się 

względem masy początkowej. Po tym okresie, pęcznienie materiałów poliuretanowych 

stopniowo malało. Ostatecznie masa próbek po inkubacji była mniejsza od ich masy 

początkowej, co świadczy o degradacji próbek na krótsze łańcuchy poliuretanowe pod 

wpływem działania gliceryny i ich wymycie do roztworu. 

Mniejsze zmiany masy próbek po końcowym czasie inkubacji, stwierdzono dla 

kompozytu PUR+Ch. Nie znaczy to jednakże, że odporność poliuretanu na działanie 

gliceryny wzrosła pod wpływem obecności chitozanu, lecz, że biopolimer ten nie ulega 

degradacji. Co ciekawe, pomiędzy chitozanem a poliuretanem powstały prawdopo-

dobnie silnie oddziaływania, które nie pozwoliły na jego wypłukanie z matrycy 

poliuretanowej, stąd brak większego ubytku masy próbek. 

Na rysunku 4 przedstawiono zależność zmiany masy próbek [%] poliuretanu i jego 

kompozytu z chitozanem w czasie 4, 12, 24 i 36 tygodni inkubacji w kremie 

pilingującym. 

 

Rysunek 4. Zależność zmiany masy próbek [%] PUR i PUR+Ch. od czasu inkubacji w kremie pilingującym 
po 4, 12, 24 i 36 tygodniach 

Początkowo, masa próbki (do czwartego tygodnia inkubacji) zwiększała się 

względem masy początkowej, tak samo jak w przypadku inkubacji w glicerynie. Po 

tym okresie pęcznienie materiałów poliuretanowych stopniowo malało. Po około 

14 tygodniach inkubacji próbki PUR i po około 24 tygodniach inkubacji próbki 

PUR+Ch. W kremie pilingującym ich masa była mniejsza od masy początkowej. 

Świadczy to o degradacji próbek w kremie. Znacznie większy ubytek masy próbki 

stwierdzono dla PUR niż dla jego kompozytu. Zaobserwowana zależność, tak samo jak 

w przypadku inkubacji w glicerynie, potwierdza, że chitozan silnie oddziałuje 

z poliuretanem, w konsekwencji czego nie został wypłukany z jego sieci, sam też nie 

uległ degradacji pod wpływem związków zawartych w kremie. 

Większe zmiany masy próbek PUR i PUR+Ch. stwierdzono w kremie pilingującym 

niż w glicerynie, ponieważ komercyjny krem zawiera w swoim składzie, oprócz 

gliceryny, również inne substancje, które oddziałują synergicznie na badane materiały 

poliuretanowe. 
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3.2. Zmiana struktury chemicznej poliuretanu i jego kompozytu 

Na widmach ATR-FTIR materiałów poliuretanowych, przed i po inkubacji w roz-

tworach degradacyjnych, zaobserwowano charakterystyczne dla związków poliuretan-

nowych pasma absorpcyjne przy odpowiednich liczbach falowych zgodnie z literaturą 

[12, 13]. W tabeli 1 zestawiono wartości liczb falowych dla odpowiednich drgań wiązań: 

rozciągających (roz.) i deformacyjnych (def.) w cząsteczkach próbek zerowych PUR, 

PUR+Ch. oraz po ich inkubacji w mediach degradacyjnych (w glicerynie oraz kremie 

pilingującym). Otrzymane zakresy drgań porównano z wartościami literaturowymi [12, 

13] i tablicowymi korelacyjnymi [14]. Na rysunkach 5-6 przedstawiono obserwowane 

widma ATR-FTIR dla badanych próbek. 

Według danych literaturowych na widmach ATR-FTIR próbek PUR powinny być 

widoczne następujące drgania charakterystyczne dla ugrupowania uretanowego: roz.  

–N–H około 3350-3360 cm
-1
, roz. –C=O około 1720 cm

-1
, II pasmo amidowe 

(kombinacja drgań def. –N–H i roz. –C–N) około 1520 cm
-1

 oraz III pasmo amidowe 

(kombinacja drgań def. –N–H i roz. –C–N) około 1240 cm
-1
 [12, 13]. Zgodnie 

z wartościami tablicowymi dodatkowo wyodrębnione powinny zostać drgania 

w łańcuchu alifatycznym roz. i def. –CH3 i –CH2– około 3000–2800 cm
-1

 oraz roz. –C–

O– i –O–C=O około 1350–1000 cm
-1

 [12, 13]. 

Dla próbek zerowych PUR i PUR+Ch. przed degradacją obserwujemy charak-

terystyczne drgania grup –C=O około 1720 cm
-1
, które wraz z grupą –N–H o drganiach 

przy liczbie falowej około 3343-3349 cm
-1 

tworzą ugrupowanie uretanowe –NHCOO, 

a także budują ugrupowanie estrowe w strukturze oligomeroli (segmentów giętkich 

poliuretanu). Ponieważ badanie wykonano przy użyciu przystawki ATR (która 

pozwala na oznaczenie struktury powierzchni próbki), brak zmian w przebiegu widma 

po dodaniu chitozanu (rys. 6) w porównaniu do widma PUR (rys. 5) wskazuje, że 

biopolimer znajduje się w głębi sieci poliuretanu, a nie na jego powierzchni. 

Nieznaczne tylko przesunięcie pasm grup –N–H w stronę wyższych wartości liczb 

falowych sugerują, że na powierzchni kompozytu grupy te w mniejszym stopniu 

związane są wiązaniami wodorowymi. Przypuszcza się, że grupy karbonylowe uretanu 

oraz estrów zostały zaangażowane w tworzenie wiązań wodorowych z chitozanem, 

skoro stwierdzono, że podczas inkubacji w roztworach degradacyjnych nie ulega on 

wypłukaniu z sieci matrycy poliuretanowej. 

Na rysunkach 5-6 po lewej stronie pasma grup uretanowych –N–H dla próbek PUR 

i PUR+Ch. po inkubacji w glicerynie oraz w kremie pilingującym zaobserwowano 

obecność charakterystycznego „brzucha”, co wskazuje na powstanie grup –O–H, 

pochodzących z cięcia łańcuchów poliestroli. Liczby falowe odpowiadające grupom  

–N–H nieznacznie przesunęły się w stronę wyższych wartości, co świadczy o zajściu 

pierwszego etapu degradacji poliuretanu, w konsekwencji którego nastąpiła dysocjacja 

wiązań wodorowych. 
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Rysunek 5. Widmo ATR–FTIR dla PUR przed i po 36-tygodniowej degradacji w glicerynie  

i kremie pilingującym 

 

Rysunek 6. Widmo ATR–FTIR dla PUR+Ch. przed i po 36-tygodniowej degradacji w glicerynie  

i kremie pilingującym 

Tabela 1. Charakterystyczne pasma absorpcyjne dla badanych związków poliuretanowych przed i po 

degradacji w mediach degradacyjnych 

Próbka Obserwowana liczba falowa  
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2928 
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PUR/krem 3350 

 

2927 

2859 

1721 

 

1526 

 

1240 

PUR+Ch. 3343 

 

2297 

2856 

1721 

 

1525 

 

1240 

PUR+Ch./glic. 3349 

 

2927 

2860 

1721 

 

1525 

 

1240 

PUR+Ch./krem 3348 

 

2927 

2858 

1721 

 

1525 

 

1241 

Zakres wartości 

tablicowych [14] 

3500 

-3200 

3000 

-2800 

1800 

1600 

1570 

-1510 

1300 

-1200 

3.3. Zmiana właściwości termicznych poliuretanu i jego kompozytu 

Na podstawie zarejestrowanych termogramów DSC w tabeli 2 zestawiono tempe-

ratury topnienia segmentów giętkich (Tm1) i sztywnych (Tm2) materiałów poliureta-

nowych oraz wartości ich entalpii topnienia (ΔH). 

Z analizy DSC wynika, że PUR był polimerem częściowo krystalicznym o entalpii 

topnienia segmentów giętkich wynoszącej 41,8 J/g oraz segmentów sztywnych 

o entalpii równej 6,9 J/g. Dodanie chitozanu do PUR (PUR+Ch.) nie wpłynęło na 

zmianę temperatury topnienia, jednakże zmniejszyło krystaliczność segmentów giętkich 

(ΔH1 = 33,3 J/g). Cząsteczki Ch. prawdopodobnie zdezorganizowały uporządkowanie 

łańcuchów polikaprolaktonu, które wykazywały zdolność do częściowej krystalizacji.  

Po degradacji próbek poliuretanu i jego kompozytu w glicerynie i kremie pilin-

gującym zaobserwowano wyraźne przesunięcie Tm1 w stronę niższych wartości i często 

powstanie dodatkowego niewielkiego endopiku o niższej temperaturze (ok. 35℃) (rys. 

7). Wskazuje to, że pod wpływem działania degradacyjnych mediów doszło do 

przekształcenia krystalitów w formy mniej doskonałe, o większym rozrzucie wielkości. 

Ponadto spadła wartość entalpii topnienia, co świadczy o zmniejszeniu się ilości 

krystalitów. Co ciekawe, krystaliczność segmentów sztywnych PUR i PUR+Ch. wzrosła 

po inkubacji w kremie (wyższe wartości ΔH2). Wzrost krystaliczności wynikać może 

z degradacji fazy amorficznej, która degraduje jako pierwsza lub też z reorganizacji 

i uporządkowania łańcuchów, które zwiększają swoją ruchliwość pod wpływem 

plastyfikującego działania mediów degradacyjnych. Zaobserwowane większe zmiany 

właściwości termicznych po inkubacji w kremie pilingującym są zgodne z obser-

wacjami zmian masy i struktury powierzchni. 

Tabela 2. Właściwości termiczne poliuretanu i jego kompozytu przed i po inkubacji w mediach 

degradacyjnych 

Próbka Tm1 

[ ] 

ΔH1 [J/g] Tm2 [ ] ΔH2 [J/g] 

PUR 56,9 41,8 194,4 6,9 

PUR/glic. 48,1 39,1 195,1 4,4 

PUR/krem 48,1 34,5 193,9 12,1 

PUR+Ch. 56,6 33,3 194,8 7,2 

PUR+Ch./glic. 47,0 28,9 194,8 7,2 

PUR+Ch./krem 49,7 21,1 197,7 20,9 
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Rysunek 7. Termogramy DSC poliuretanu i jego kompozytu przed i po inkubacji w mediach degradacyjnych 

4. Podsumowanie 

Rozgałęziony poliuretan, na bazie syntetycznego poli([R,S]–3–hydroksymaślanu) 

i jego kompozyt z chitozanem poddano degradacji w mediach symulujących środki 

kosmetyczne, tzn. w glicerynie i roztworze kwasu salicylowego. Dla porównania, 

próbki inkubowano też w komercyjnym kremie pilingującym. 

Kompozyt PUR+Ch. charakteryzował się mniejszymi ubytkami masy w badanych 

mediach niż czysty PUR. Modyfikacja poliuretanu chitozanem nie zwiększyła podat-

ności na degradację badanych tworzyw. Badania ATR-FTIR wykazały, że cząsteczki 

Ch. łączą się wiązaniem wodorowym z grupami karbonylowymi PUR w kompozycie, 

co utrudnia ich wymycie z sieci matrycy poliuretanowej, w konsekwencji czego 

obserwuje się mniejsze zmiany masy próbek niż w czystym PUR.  

Otrzymane wyniki wskazują, że PUR i PUR+Ch. są podatne na degradację 

w roztworach degradacyjnych. Można je zatem uznać za potencjalną alternatywę dla 

tradycyjnych, powszechnie stosowanych polimerów, np. w kosmetykach. Materiały te, 

po skończonym czasie użytkowania, uległyby degradacji. Umożliwiłoby to ograni-
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czenie przedostawania się mikroplastików do środowiska naturalnego, co polepszyłoby 

jego jakość. Kolejnym etapem badań jest sprawdzenie, czy badane materiały, pod 

wpływem działania enzymów degradacyjnych, faktycznie ulegną pełnej biodegradacji. 

Należy też pamiętać o tym, że badane materiały poliuretanowe nie mogą być stoso-

wane mediach, takich jak kwas salicylowy czy etanol, ze względu na zbyt szybką 

degradację w tych rozpuszczalnikach. 
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Degradowalne materiały poliuretanowe a mikroplastiki 

Streszczenie 
W życiu codziennym używanych jest wiele syntetycznych tkanin, kosmetyków i chemii gospodarczej, 

ścierane są opony podczas jazdy, emitowanych jest wiele pyłów. Materiały te są źródłem mikroplastiku, 

którego głównym źródłem transportu jest woda. Mikroplastiki stanowią zagrożenie dla środowiska 

naturalnego, dlatego też poszukuje się materiałów polimerowych o pożądanej podatności na degradację. 
Umożliwiłoby to zastąpienie dotychczas stosowanych tworzyw, polimerami modyfikowanymi, 

ulegającymi degradacji po upływie swojej przydatności. Zsyntezowano dwa materiały poliuretanowe: 

poliuretan i jego kompozyt z biopolimerem – chitozanem. Celem pracy było określenie wpływu 

modyfikacji poliuretanu chitozanem na jego podatność na degradację. Badane związki poddano inkubacji 
w trzech roztworach degradacyjnych: glicerynie, etanolowym roztworze kwasu salicylowego i komer-

cyjnym kremie pilingującym. Po degradacji oznaczono metodą wagową zmianę ich masy, zmianę 

struktury chemicznej za pomocą spektroskopii w podczerwieni z transformacją Fouriera z przystawką 

ATR (ATR–FTIR) oraz właściwości termicznych z wykorzystaniem metody różnicowej kalorymetrii 
skaningowej (DSC). Otrzymane wyniki badań wykazały, że poliuretan, jak i jego kompozyt z chitozanem, 

uległy degradacji w mediach degradujących. Stwierdzono jednak, że podatność próbek na degradację nie 

była większa po zmieszaniu poliuretanu z chitozanu. Badane związki mogłyby potencjalnie zastąpić 

powszechnie stosowane polimery, np. w kosmetykach. 
Słowa kluczowe: mikroplastik, poliuretan, chitozan, degradacja, jakość 

Degradable polyurethane materials and microplastics 

Abstract 

Nowadays, a lot of synthetic fabrics, cosmetics and household chemicals are used; tires are rubbed while 

driving and a lot of dust is emitted. These materials are a source of microplastics, whose main way of 

transport is water. Microplastics pose a threat to the natural environment. Consequently, polymer materials 
with the desired degradability are sought. This would make it possible to replace the plastics used so far 

with modified ones that degrade after their usefulness has expired. Two selected polyurethane materials 

were synthesized: polyurethane and its composite with biopolymer – chitosan. The aim of the study was to 

determine the impact of polyurethane modification with chitosan on its susceptibility to degradation. 
Synthesized compounds were incubated in three degradation solutions: glycerine, ethanolic salicylic acid 

solution and commercial pilling cream. After degradation, their weight change, chemical structure change 

using Fourier transform infrared spectroscopy with ATR (ATR–FTIR) and thermal properties using 

differential scanning calorimetry (DSC) were determined. The obtained study results showed that 
polyurethane and its composite were degraded in degrading media, however chitosan does not increase the 

degradability of polyurethane–chitosan composite. The studied compounds could potentially replace 

commonly used polymers, e.g. in cosmetics. 

Keywords: microplastic, polyurethane, chitosan, degradation, quality 
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Własności strukturalne, magnetyczne i termiczne 
nanocząstek magnetytu domieszkowanego galem 

1. Wstęp 

Ze względu na rosnące spektrum zastosowań, nanoukłady cieszą się stałym 
zainteresowaniem. Z medycznego punktu widzenia obiecujące są nanocząstki, które są 
kluczowe w rozwoju alternatywnych rozwiązań zarówno w diagnostyce, jak i terapii. 
Potencjalnie mogą one być stosowane w leczeniu onkologicznym jako nośniki leków 
bądź w hipertermii cieczy magnetycznej (ang. magnetic fluid hyperthermia – MFH). 
Takie układy posiadają szereg zalet. Najistotniejsze aplikacyjnie są ich nanorozmiary, 
zdolność do pokonywania bariery krew-mózg czy jakiejkolwiek bariery biologicznej 
oraz korzystny stosunek powierzchni do objętości [1].  

Najpopularniejsze i najlepiej rozpoznane nanocząstki magnetyczne oparte są na 
czystym magnetycie Fe3O4. Układy te krystalizują w strukturze regularnej powierzch-
niowo centrowanej fcc (nr 227) i należą do rodziny tzw. odwróconych spineli. 
Komórkę elementarną [Fe

3+
][MeFe

3+
]O4 tworzą 32 jony tlenu O

2-
, natomiast jony Fe

3+
 

i Me zajmują 16 położeń oktaedrycznych (podsieć B) oraz 8 położeń tetraedrycznych 
(podsieć A). Jony Me oznaczają jony metali np. Fe

2+
, Ni

2+
 [2]. 

W pracy opisane zostały właściwości strukturalne, magnetyczne i cieplne nano-
cząstek magnetytowych z Me = Ga

3+
 o strukturze typu rdzeń-powłoka. Badania nad 

tymi układami potwierdziły stabilną strukturę krystaliczną sferycznych nanocząstek 
o własnościach superparamagnetycznych, dużej podatności na zmienne pole magne-
tyczne, a jednocześnie dużej pojemności cieplnej. Wszystkie te własności są kluczowe 
z punktu widzenia potencjalnego zastosowania w hipertermii magnetycznej.  

2. Preparatyka i warunki pomiarowe 

W celu modyfikacji własności nanocząstek Fe3O4 domieszkuje się je różnymi 
pierwiastkami [2, 10]. W tej pracy magnetyt domieszkowany był galem w szerokim 
zakresie koncentracji. W literaturze brak doniesień o jakiejkolwiek szkodliwości galu 
bądź jego związków na organizm ludzki, co jest warunkiem koniecznym w przypadku 
zastosowań biomedycznych [3]. Ponadto, Ga jest plastycznym materiałem bardzo 
czułym na zmiany temperatur w obszarze funkcjonowania ludzkiego organizmu.  

Badaniom poddane zostały nanocząstki magnetytowe o strukturze warstwowej typu 
rdzeń-powłoka, syntezowane w oparciu o metodę zaproponowaną przez Sun i Zeng 
[4]. Przygotowano dwie serie pomiarowe. Pierwszą serię stanowiły próbki zawierające 
magnetyt w rdzeniu, a ferryt galowy w płaszczu GaxFe(3-x)O4. W drugiej serii ferrytowy 
rdzeń opłaszczał czysty magnetyt. W celu przygotowania rdzenia magnetytowego 
zmieszano 4 mmole acetyloacetonianu żelaza (III), w skrócie Fe(acac)3 z 1,2-heksadeka-
nodiolem, aminą olejową oraz kwasem oleinowym. Następnie mieszaninę umieszczono 
w eterze difenylowym w ochronnej atmosferze argonu. Układ doprowadzono do tem-
                                                                   
1 m.orzechowska@uwb.edu.pl, Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Uniwersytet 

w Białymstoku, www.uwb.edu.pl. 
2 k.recko@uwb.edu.pl, Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku, www.uwb.edu.pl. 
3 d.satula@uwb.edu.pl, Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku, www.uwb.edu.pl. 
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peratury 260°C (temperatura wrzenia eteru difenylowego), a później schłodzono. 
W kolejnym kroku na powstałym rdzeniu Fe3O4 przygotowano płaszcz z ferrytu 
galowego, np. o stechiometrii Ga0,6Fe2,4O4. W tym celu do otrzymanych rdzeni magne-
tytowych dodano 0,8 mmola Ga(acac)3, 3,2mmola Fe(acac)3, aminę olejową oraz kwas 
oleinowy. Układ ponownie umieszczono w eterze difenylowym w obecności argonu 
i ogrzano do temperatury 260°C. Następnie, aby wytrącić nanocząstki, do ochłodzonego 
roztworu dodano aceton, który był trzykrotnie wymieniany. Powstały osad suszono 
w wyparce próżniowej. 

Do oceny morfologicznej otrzymanych nanocząstek wykorzystano mikroskopię 
elektronową: skaningową (SEM) oraz transmisyjną (TEM), zaplecze aparaturowe 
Centrum Syntezy i Analitycznych Metod BioNanoTechno na Wydziale Chemii 
Uniwersytetu w Białymstoku (WCh UwB). Zdjęcia SEM wykonano przy użyciu 
mikroskopu FEI Company i Inspect S50 z anodą z włókna wolframowego oraz przy 
napięciu 10kV. Obrazy TEM uzyskano przy pomocy mikroskopu elektronowego FEI 
Tecnai G2 i F20 pracującego przy napięciu 200kV, wyposażonego w źródło LaB6. 
Zgodnie z ogólnie przyjętą zasadą nazewnictwa nanoukładów, w pracy przyjęto system 
opisu nanocząstek w zależności od lokalizacji galu w rdzeniu lub w powłoce: [powłoka]/ 
[rdzeń], przy czym pojęcia powłoka, płaszcz stosowane w pracy są równoznaczne. 

Badania własności strukturalnych oraz magnetycznych układów prowadzone były 
w oparciu o szereg technik eksperymentalnych, w temperaturze pokojowej. Pomiary 
dyfrakcji rentgenowskiej przeprowadzono za pomocą dyfraktometru proszkowego 
Empyrean firmy PANalytical, pracującego w geometrii Bragg-Brentano na Wydziale 
Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku (WF UwB). Analizowano zakres kątowy 5°-55° 
stosując lampę molibdenową (MoKα1= 0,709318 Å). Dane opracowywano z wykorzys-
taniem programu HighScore [5]. Dane dyfrakcji neutronowej rejestrowano z użyciem 
analizatora czasu przelotu spektrometru RTD (IBR-2, ZIBJ, Dubna). Pomiary opraco-
wano metodą Rietvelda przy użyciu programu FullProf [6]. Pomiary rozpraszania 
małokątowego neutronów (SANS) zebrano za pomocą spektrometru YuMO (IBR-2, 
JINR, Dubna). Układy badano w 4 punktach temperaturowych w zakresie 20-50°C. Do 
analizy danych użyto programu SASView [7]. Pomiary namagnesowania przeprowa-
dzono za pomocą magnetometru wibracyjnego VSM (WF UwB). Pętle histerezy 
rejestrowano w polach magnetycznych do 3 T. Spektroskopię Mössbauera przepro-
wadzono na standardowym spektrometrze pracującym w modzie stałego przyspie-
szenia ze źródłem 

57
Co w matrycy rodowej (WF UwB). 

Pomiary kalorymetryczne przeprowadzono w warunkach nieadiabatycznych 
z wykorzystaniem systemu MagneTherm™ zainstalowanego na Uniwersytecie Przyrod-
niczym w Lublinie (UP Lublin). Krzywe nagrzewania nanocząstek rejestrowane były 
w zmiennym polu magnetycznym (f = 532,5 kHz, H = 15 kA/m). Jako rozpuszczalnik 
zastosowano eter difenylowy, a stężenie ferrifluidów wynosiło 10 mg/ml. Do analizy 
danych wykorzystano metodę skorygowanego nachylenia [8].  

3. Analiza wyników i dyskusja 

3.1. Ocena morfologii układów 

Zdjęcie SEM układu Ga0,2Fe2,8O4/Fe3O4 (rys. 1) wykonane jest w skali, która nie 
pozwala zaobserwować pojedynczych nanocząstek. Materiał jest różnorodnie zaglo-
merowany, na tle małych skupisk występuje wiele drobnych agregatów. W prawym 
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górnym rogu zdjęcia widać matrycę wytrąconą w postaci gładkiej kulki (środowisko 
organiczne).  

Rysunek 2 przedstawia obraz TEM tego samego układu, z zawartością galu x = 0,2 
w płaszczu. Obserwowane są tu dobrze rozseparowane sferycznie symetryczne cząstki 
o wąskim rozkładzie rozmiarów na tle kilku lokalnie przylegających do siebie agregatów. 
Agregaty również są złożone ze sferycznie symetrycznych cząstek, czego dowodzą 
płaszczyzny atomowe pojedynczych cząstek widoczne w dolnej części zdjęcia. 
Wartość średnia rozmiarów wynosi 22,2(1,8) nm. 

 

Rysunek 1. Zdjęcie SEM układu Ga0,2Fe2,8O4/Fe3O4 [opracowanie własne] 

  

Rysunek 2. Zdjęcie TEM układu Ga0,2Fe2,8O4/Fe3O4 [opracowanie własne] 
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Na podstawie obrazów z transmisyjnej mikroskopii elektronowej wyciągnięto wniosek, 

że wraz ze wzrostem domieszki galu spada tendencja do powstawania skupisk sferycz-

nych, zmniejsza się regularność kształtu agregatów, a jednocześnie rośnie niejedno-

rodność kształtu i wielkości poszczególnych nanocząstek. 

3.2. Ocena uporządkowania krystalograficznego i magnetycznego 

3.2.1. Dyfrakcja rentgenowska 

Badane układy okazały się jednofazowe. Na rysunku 3 przedstawiono rentgeno-

gramy wszystkich próbek. W zakresie kątowym do 10° w skali 2θ wykresów można 

zaobserwować poszerzony refleks (111). Przyczyną efektu „podbitego tła” może być 

różna pozostałość organicznego sufraktantu. W związku z tym ten fragment był 

systematycznie wykluczany szczególnie podczas analizy porównawczej szerokości 

wybranych refleksów.  

 

Rysunek 3. Diagramy rentgenowskie układów x = 0,4; 0,6; 0,8: symbole pełne – seria z galem w rdzeniu, 

symbole puste – seria z galem w płaszczu [opracowanie własne] 

Jony Ga
3+

 (62 pm) mają zbliżony promień jonowy do Fe
3+

 (64,5 pm), dzięki czemu 

wprowadzenie ich do układu nie wpływa na objętość komórki elementarnej struktury 

krystalicznej magnetytu. Badania ujawniły, że struktura układów jest stabilna, objętość 

komórki elementarnej nie ulega zmianie. Średni parametr sieci a wynosi 8,391(4) Å, 

a maksymalne względne odchylenie od wartości średniej nie przekracza 0,032%. 

Wynik ten wskazuje, że domieszkowanie galem, jonem najmniejszym spośród kompo-

nentów układu nie zaburza struktury krystalicznej nanocząstek, a ściślej nie prowadzi 

do jej kontrakcji. Ponadto, szczegółowa analiza natężeń selektywnie czułych refleksów 

nie pozwoliła zaobserwować żadnej wyraźnej preferencji obsadzeń galu w podsieci A 

czy B. 
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Rysunek 4. Rozmiary krystalitów w zależności od zawartości galu w układach warstwowych  

[opracowanie własne] 

Rozmiary krystalitów w funkcji koncentracji galu przy domieszce znajdującej się 
w płaszczu wykazały niemal liniową zależność. Seria z Ga w rdzeniu przyjmuje 
wartość maksymalną przy x = 0,4 (rys. 4).  

3.2.2. Dyfrakcja neutronowa 

Nanocząstki Fe3O4 modyfikowane galem wykazują ferrimagnetyczne uporząd-
kowanie, w którym momenty magnetyczne jonów Fe w podsieciach A i B ustawione 
są antyrównolegle. Na rysunku 5 przedstawiono opracowanie widma neutronowego 
układu Fe3O4/Ga0,4Fe2,6O4. W prawym górnym rogu zamieszczono konfigurację spinową 
współliniowej ferrimagnetycznej komórki elementarnej. W układzie tym momenty 
magnetyczne jonów Fe w podsieci A i w podsieci B wyniosły: µFe(A) = 3,78(14) µB, 
µFe(B) = -3,40(14) µB. 

 

Rysunek 5. Widmo neutronowe nanocząstek Fe3O4/Ga0,4Fe2,6O4; dane eksperymentalne (czerwone kropki), 
obliczenia modelu strukturalnego (czarna linia), widmo różnicowe (linia niebieska), braggowskie refleksy 

jądrowe (niebieskie słupki) i magnetyczne (czerwone słupki); grafika wewnętrzna: konfiguracja spinowa 

komórki magnetycznej z rozkładem momentów w podsieci A (strzałki niebieskie) i w podsieci B  

(strzałki czerwone) [opracowanie własne] 
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W układzie z Ga0,8Fe2,2O4 zarówno w rdzeniu, jak i w płaszczu, najsilniejszy 
moment magnetyczny µFe(A) w obu seriach nie przekracza 2,74(29) µB, zaś anty-
równoległy µFe(B) nie przekracza 3,02(31) µB na jon żelaza. 

3.2.3. Rozpraszanie małokątowe neutronów (SANS) 

Pomiary SANS wykonano na próbkach proszkowych oraz ferrifluidach. Jako 
rozpuszczalnik użyty został toluen, a stężenia otrzymanych roztworów wynosiły około 
3 mg/ml.  

Większość układów została opisana modelem rdzeń – powłoka (równania 1, 2). 
W ramach modelu wyznaczone zostały wartości promienia rdzenia oraz grubości 
płaszcza. Zmierzone intensywności rozpraszania nanocząstek I(q) ogólnie można 
przedstawić formułą: 

     
 

 
               (1) 

gdzie: 
 

 
  – gęstość N cząstek zawartych w objętości V;              – 

orientacyjnie średni czynnik strukturalny cząstki tzn. kwadrat modułu czynnika 
rozpraszania cząstki izolowanej,      – czynnik kształtu (uśredniony czynnik struktury 
efektywnej uwzględniający funkcje korelacji par tj. krótkozasięgowe korelacje 
przestrzenne pary cząsteczek). 

 
Funkcja rozpraszania nanocząstek może być modelowana formułą opisującą 

sferycznie symetryczną cząstkę typu rdzeń – powłoka [7]:  

     
 

 
  

    

  
 

       

     
            

    

  
 

       

     
                    

 

     (2) 

gdzie: sldi – gęstość długości rozpraszania odpowiednio Vi objętości Ri promienia 
rdzenia (i = c), płaszcza (i = s) oraz rozpuszczalnika (i = solv). Promień sfery 
traktowany jest jako suma promienia rdzenia oraz grubości płaszcza.  

 
Nanocząstki badano w zakresie temperatur istotnych aplikacyjnie. Z tego względu 

na rysunku 6 przedstawione zostały krzywe eksperymentalne uzyskane w 40°C (kropki 
z błędami). 

 

Rysunek 6. Charakterystyki izotermiczne I(q) w skali logarytmicznej układów z zawartością galu x = 0,4; 0,6; 

0,8 w rdzeniu i w płaszczu rejestrowane w temperaturze 40°C [opracowanie własne]  
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W zakresie wektorów falowych do 10
-2
 nawet do 10

-1,5
 w skali Q charakterystyki 

SANS ujawniają bardzo duży udział polidyspersji. Ten różnie szeroki rozkład mas 

związany jest ze zróżnicowanym rozprowadzeniem czynnika organicznego w układach 

i różną tendencją do aglomeracji wynikającą również z uporządkowania magnetycz-

nego układu. Istotnie różnią się również same przebiegi I(q) od niemal monotonicznie 

opadających – typowych dla cząstek bezkształtnych do wyraźnie oscylacyjnych – 

typowych dla cząstek sferycznych. 

 

Rysunek 7. Charakterystyki izotermiczne I(q) w skali logarytmicznej układu Fe3O4/Ga0,6Fe2,4O4  
w zakresie temperatur od 20°C do 50°C (opis modelu – linie ciągłe, kropki – dane eksperymentalne) 

[opracowanie własne] 

Na rysunku 7 przedstawiono charakterystyki I(q) układu z domieszką galu x = 0,6 

w rdzeniu. Polidyspersyjność układów objawia się w części niskopędowej, gdzie dane 

pomiarowe systematycznie obarczone są największymi błędami. Na rysunku 8 

przedstawiono zależność promieni rdzenia i sfery w zależności od temperatury dla 

układu Fe3O4/Ga0,6Fe2,4O4. 

 

Rysunek 8. Promienie rdzenia i sfery w funkcji temperatury układu Fe3O4/Ga0,6Fe2,4O4 [opracowanie własne] 
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Zależności temperaturowe parametrów geometrycznych nanocząstek wskazują 

jednoznacznie, że mimo zmiany temperatury w badanym zakresie, układy pozostają 

stabilne pod kątem niezagregowanej dyspersji nanocząstek. 

3.2.4. Pomiary namagnesowania  

Krzywe namagnesowania, prezentowane na rysunku 9 w funkcji zewnętrznego pola 

magnetycznego w temperaturze pokojowej wskazują, że wraz ze wzrostem zawartości 

Ga w układzie oddziaływania magnetyczne wyraźnie się zmieniają. Nanocząstki 

z zawartością galu x = 0,6 zarówno w płaszczu, jak i w rdzeniu wykazują najniższe 

spontaniczne namagnesowania równe odpowiednio 13,1 emu/g i 22,5 emu/g.  

 

Rysunek 9. Krzywe namagnesowania w funkcji pola magnetycznego [opracowanie własne] 

Odwrotnie proporcjonalny charakter zależności namagnesowania w funkcji zawar-

tości galu w układach załamuje się przy koncentracji x = 0,8. Wszystkie badane próbki 

szybko osiągają stan nasycenia (miękkie magnetyki), ujawniając zaniedbywalne pola 

koercji. 

3.2.5. Spektroskopia Mössbauera  

Własnością, która leży u podstaw potencjalnego biomedycznego zastosowania 

badanych układów jest ich superparamagnetyzm, czyli zdolność do reorientacji jednodo-

menowych cząstek, w których poniżej temperatury przejścia zachowane są sprzężenia 

w tym wypadku ferrimagnetyczne pomiędzy jonami żelaza. Dzięki tym sprzężeniom 

są to układy o pewnym wypadkowym momencie magnetycznym podatnym na wpływ 

pola magnetycznego. Wpływ taki objawia się różnie szybkimi fluktuacjami super-

paramagnetycznymi nanocząstek. Dlatego w widmach mössbauerowskich udało się 

prześledzić zmiany w rozkładach pól nadsubtelnych związanych z odpowiednimi 

podsieciami magnetycznymi oraz przeanalizować je z punktu widzenia udziału różnie 

szybkich fluktuacji superparamagnetycznych.  
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Nanocząstki domieszkowane galem w rdzeniu wykazują głównie różnice w środ-

kowej części widm (rys. 10). Intensywność dubletów superparamagnetycznych stopniowo 

zwiększa się z rosnącym udziałem galu w układzie. Relacja natężeń sekstetów zwią-

zanych z podsieciami [A] i [B] w strukturze spinelu (konfiguracja spinowa rys. 5), nie 

zmienia się z rosnącą domieszką Ga i wynosi I[B]/I[A]=1,6(2). 

Seria z domieszką galu w płaszczu ujawnia coraz bardziej poszerzone widma zeema-

nowskie, a intensywność sekstetów gwałtownie zmniejsza się, porównując układy 

z zawartością Ga x = 0,2 i x = 0,4. Podsumowując, ferryt galowy zastosowany jako 

płaszcz prowadzi do superparamagnetycznych fluktuacji nanocząstek, znacznie szybciej 

w porównaniu do serii, w której jest on rdzeniem. Ponadto, charakterystyczny stosunek 

I[B]/I[A] także w tej serii pozostaje nieczuły na zawartość Ga w układzie i wynosi 1,1(3), 

co mogłoby wskazywać na preferencyjność Ga w obsadzaniu pozycji A. 

 

Rysunek 10. Widma Mössbauera zebrane dla układów z domieszką galu w rdzeniu (po lewej) oraz 
w płaszczu (po prawej); cienkie linie ciągłe reprezentują poszczególne nadsubtelne pola magnetyczne, grube 

linie ciągłe to widma teoretyczne powstałe w efekcie superpozycji zidentyfikowanych pól nadsubtelnych, 

czarne kropki – dane pomiarowe [opracowanie własne] 

Kształty widm dla obu serii próbek (rys. 10) można opisać jako superpozycję jednego 

dubletu w środkowej części widm, szerokiego sekstetu tła i trzech stosunkowo ostrych, 

ale niezbyt dobrze rozdzielonych sekstetów. Przy zawartości galu powyżej 0,2 stosu-

nek natężeń I[B]/I[A] nie zmienia się. Pozwala to stwierdzić, że jony domieszki lokują się 

w obu podsieciach. W próbkach, gdzie galem modyfikowany jest płaszcz stosunek ten 

jest taki sam jak w przypadku niestechiometrycznego magnetytu. Prowadzi to do 

wniosku, że i w tym przypadku gal obsadza obie podsieci. 

3.3. Pomiary kalorymetryczne 

Układy badano w scenariuszu nieadiabatycznym, czyli w momencie, gdy wzrastała 

temperatura układu dochodziło do strat energii w postaci ciepła emitowanego do 

otoczenia. W pracy prezentowane są pionierskie pomiary kalorymetryczne nanocząstek 
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magnetytowych domieszkowanych galem. W trakcie wykonywania badań zwracano 

uwagę na: objętość ferrifluidów, ciepło właściwe i gęstość rozpuszczalnika, parametry 

pola magnetycznego, czas nagrzewania, kształt próbki i miejsce zamontowania 

czujnika temperatury [8]. 

Wszystkie wyżej wymienione czynniki bezpośrednio wpływają na wartość 

wyznaczanych parametrów, charakteryzujących układ pod względem efektywności 

cieplnej. Jednym z najważniejszych wskaźników, wprost decydującym o zasadności 

biomedycznej aplikacji nanoukładów jest współczynnik absorpcji swoistej (ang. 

specific absorption rate – SAR). Określa on szybkość, z jaką tkanki pochłaniają 

energię. SAR można obliczyć z ogólnej formuły: 

    
 

 

  

  
  

  

  
 

 

    
      (3) 

gdzie: c – ciepło właściwe ferrifluidu [J°C
-1

ml
-1

], φ – koncentracja nanocząstek 

magnetycznych w ferrifluidzie [mg/ml], C – pojemność cieplna [J°C
-1

], 
  

  
 – tempo 

zmian temperatury w czasie, P – moc zdeponowana w nanocząstkach magnetycznych 

[W], mNMP – masa nanocząstek magnetycznych w ferrifluidzie [g]. 

Na rysunku 11 zestawione zostały charakterystyki nagrzewania się nanocząstek 

domieszkowanych galem (zarówno w rdzeniu, jak i w płaszczu) rozproszonych 

w eterze difenylowym. Do obliczeń zastosowano program autorstwa dr. hab. inż. Arka-

diusza Miaskowskiego (UP Lublin) [8]. 

 

Rysunek 11. Charakterystyki grzania nanocząstek o budowie warstwowej modyfikowanych w rdzeniu 

i płaszczu [opracowanie własne] 

Na podstawie charakterystyk grzania próbek wyznaczone zostały współczynniki 

SAR. Wyniki prezentowane są na rysunku 12. W serii z rosnącym udziałem domieszki 

galu się w płaszczu, można zaobserwować tendencję spadkową współczynników. 
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Natomiast wraz ze wzrostem zawartości Ga w rdzeniu obserwowany jest wzrost wskaź-

ników SAR. Maksymalną wartość wykazuje układ z koncentracją galu x = 0,6. Próbka 

ta nagrzewała się najszybciej (około 100 sekund) i osiągnęła temperaturę 61,5°C. 

Z kolei wartości SAR układów Fe3O4/Ga0,2Fe2,8O4, a szczególnie Ga0,6Fe2,4O4/Fe3O4 

wyraźnie odbiegają od pozostałych. Przyczyną mogło być szybsze tempo opadania nano-

cząstek magnetytu opłaszczonych ferrytem galu rozproszonych w rozpuszczalniku. 

 

Rysunek 12. Współczynniki SAR w zależności od koncentracji galu w rdzeniu (kółka) i płaszczu (trójkąty) 

[opracowanie własne] 

Niemniej, wartości otrzymanych SAR-ów są na poziomie tych charakteryzujących 

nanocząstki o potwierdzonych biozastosowaniach. Autorzy [9] donoszą o wartości 

SAR = 35,6 Wg charakteryzującej nanocząstki CoFe2O4 o kształcie sferycznym 

i rozmiarze 6 nm. 

4. Wnioski 

Badane nanocząstki magnetytowe domieszkowane galem w większości są sferycznie 
symetryczne. Zdjęcia TEM ujawniły, że wraz ze wzrostem zawartości Ga w układzie 
niejednorodności kształtu i rozmiaru nanocząstek rosną. W świetle wyników dyfrakcji 
rentgenowskiej próbki są układami jednofazowymi. Domieszkowanie galem nie 
zaburza struktury krystalicznej układów, parametr sieci a pozostaje stały w granicach 
błędów eksperymentalnych. Przy małych udziałach galu w rdzeniu można zaobser-
wować preferencję lokalizowania się Ga w podsieci A. Przy wyższych zawartościach 
galu (x > 0,2) nie obserwowano żadnej preferencji w obsadzeniu podsieci spinelu. 
Wyniki z dyfrakcji neutronowej potwierdzają ferrimagnetyczne uporządkowanie nano-
układów warstwowych, przy czym wyniki uzyskane dla próbek o zawartości galu x = 
0,4 oraz x = 0,8 w obu seriach, pokazują, że oba momenty magnetyczne żelaza 
zarówno w podsieci A, jak i B maleją z rosnącą zawartością domieszki. W zakresie 
koncentracji galu od 0,4 do 0,8 obserwowano spadek momentów magnetycznych 
żelaza o blisko 28% w podsieci A i o około 11% w podsieci B. W opracowaniach 
danych SANS przeważał model rdzeń-powłoka. Nie stwierdzono żadnej korelacji 
między promieniem badanych nanocząstek a zawartością domieszki galu. Promienie 
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nanocząstek nie zmieniały się w funkcji temperatury. Pokazuje to, że układy są stabilne 
w obszarze temperaturowym 20-50°C pod względem niezagregowanej dyspersji 
nanoukładów. Analizowano próbki w zakresie biomedycznie istotnych temperatur. 
Pomiary namagnesowania potwierdziły miękką naturę nanomagnetyków o zanied-
bywalnie małych polach koercji oraz nieliniową zależność spontanicznego namagneso-
wania w funkcji zawartości domieszki galu. Widma spektroskopii Mössbauera 
ujawniły, że wraz ze wzrostem domieszek galowych do wartości x = 0,8, Ga lokuje się 
w obu podsieciach A i B. Dodatkowo, zastosowanie większych domieszek galu 
w ferrytowym płaszczu indukuje szybsze pojawienie się superparamagnetycznych 
fluktuacji w podsieciach żelaza. W świetle wyników pomiarów kalorymetrycznych 
badane nanocząstki są wyraźnie czułe na zmienne pole magnetyczne. Poddane jego 
działaniu wykazują zdolność do szybkiego nagrzewania się. Ponadto przy rosnącym 
udziale galu w opłaszczającym ferrycie współczynniki absorpcji swoistej maleją. 
Z kolei, gdy rosnącą domieszką Ga modyfikowany jest rdzeń wartości SAR rosną do 
zawartości Ga x = 0,6. Dla takiej kompozycji układu rdzeń – powłoka otrzymano 
najwyższy SAR równy 68,32(25) W/g.  
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Własności strukturalne, magnetyczne, termiczne nanocząstek magnetytu 
domieszkowanego galem 

Streszczenie  
Nanocząstki bazujące na magnetycie Fe3O4 czystym lub domieszkowanym skupiają coraz większą uwagę 
naukowców ze względu na obiecujące aplikacje biomedyczne. Domieszkowanie takich układów, 
np. galem, może przynieść wiele korzyści. Do takiej grupy związków zaliczane są nanocząstki ferrytowe 
o budowie warstwowej typu rdzeń-powłoka, w których rdzeń stanowi magnetyt, a płaszczem jest ferryt 
galowy lub odwrotnie Fe3O4/GaxFe(3-x)O4, gdzie x stanowi domieszkę galu w zakresie od 0 do 0,8. Układy 
krystalizują w strukturze regularnej fcc (nr 227) i należą do rodziny tzw. odwróconych spineli. Jedną 
z powszechnie stosowanych metod otrzymywania takich nanocząstek jest rozkład termiczny z acetylo-
acetonianów metali III. Zbadano własności strukturalne, magnetyczne oraz cieplne nanoukładów. Badania 
dyfrakcyjne potwierdziły homogeniczność, uporządkowanie i wyraźny magnetyzm nanocząstek. Stała 
sieci struktury krystalicznej okazała się nieczuła na rosnące domieszki galu, w całym zakresie badanych 
koncentracji. Niezależnie od lokalizacji Ga w strukturze rdzeń-powłoka, rozmiar cząstek malał z rosnącą 
koncentracją galu. Układy wykazały strukturę ferrimagnetyczną. Spektroskopia mössbauerowska 
umożliwiła analizę rozkładu pól nadsubtelnych związanych z podsieciami struktury spinelu oraz fluktuacji 
superparamagnetycznych. Nanocząstki z GaxFe(3-x)O4 w płaszczu ujawniły fluktuacje superparamag-
netyczne dużo wcześniej z rosnącym x niż nanocząstki z GaxFe(3-x)O4 w rdzeniu. Na podstawie pomiarów 
kalorymetrycznych wyznaczone zostały współczynniki absorpcji swoistej (SAR). Badania kalory-
metryczne potwierdziły zależność SAR-ów od zawartości i lokalizacji galu w nanoukładach. Odkryto 
tendencję wzrostową tych współczynników, utrzymującą się do zawartości galu x = 0,6 w rdzeniu. 
Wartości otrzymanych SAR-ów były na poziomie tych charakteryzujących nanocząstki o potwierdzonych 
zastosowaniach biomedycznych. 
Słowa kluczowe: nanocząstki magnetyczne, dyfrakcja rentgenowska, dyfrakcja neutronowa, małokątowe 
rozpraszanie neutronów, pomiary kalorymetryczne 

Structural, magnetic and thermal properties of gallium doped magnetite 
nanoparticles 

Abstract  
Due to promising biomedical applications the nanoparticles based on pure or doped Fe3O4 magnetite are 
attracting more attention of scientists. Doping such systems with e.g. gallium, can bring many benefits. 
This family of compounds includes ferrite nanoparticles of a core-shell type structure, with the magnetite 
as a core, and gallium ferrite as a shell or vice versa Fe3O4/GaxFe(3-x)O4, where x is the gallium dope in the 
range from 0 to 0.8. The systems crystallize in the face centered cubic structure (No. 227) and belong to the 
so-called inverse spinels. The thermal decomposition from acetylacetonates of trivalent metals is one of the 
most frequently used methods to obtain nanoparticles of interest. The structural, magnetic and thermal 
properties of nanosystems have been studied. Diffraction studies confirmed the homogeneity, ordering and 
evident magnetism of nanoparticles. The crystal lattice constant proved to be insensitive to dope of gallium 
in the whole range of investigated concentration. Regardless of Ga's location in the core-shell structure, the 
particle size decreased with increasing gallium concentration. The systems showed a ferrimagnetic 
structure. Mössbauer spectroscopy allowed the analysis of the distribution of hyperfine magnetic fields 
associated with the sublattice of the spinel structure and superparamagnetic fluctuations. Nanoparticles 
with GaxFe(3-x)O4 as a shell have revealed superparamagnetic fluctuations much earlier with increasing 
x than nanoparticles with GaxFe(3-x)O4 as a core. On the base of calorimetric measurements the specific 
absorption rates (SAR) were determined. Calorimetric studies confirmed the dependence of SARs against 
the concentration and location of gallium. An upward trend in these coefficients has been revealed, 
persisting to a gallium content of x = 0.6 in as a core. The obtained SARs values were at the level of those 
once characterizing nanoparticles with confirmed biomedical applications. 
Keywords: magnetic nanoparticles, X-ray diffraction, neutron diffraction, small-angle neutron scattering, 
calorimetric measurements 
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Rafinacja ciekłej stali metodą filtracji 

1. Wstęp 

Problematyka niniejszej publikacji wpisuje się we współczesny kierunek rozwoju 

metalurgii stali, preferujący technologie stalownicze (lub ich elementy składowe) zapew-

niające otrzymanie stali o dużej czystości metalurgicznej tzw. clean-steel. Utleniający 

charakter procesów stalowniczych jest zasadniczym powodem silnego natlenienia 

kąpieli metalowej w końcowej fazie okresu wytapiania stali. Dużą zawartość tlenu 

w ciekłej stali, w postaci roztworu Fe-O, wpływa negatywnie na własności 

mechaniczno-wytrzymałościowe stali i własności użytkowe gotowych wyrobów 

stalowych. Dlatego obowiązującym zabiegiem technologicznym w każdym procesie 

wytapiania stali jest jej odtlenienie. Jego głównym celem jest zmniejszenie w możliwie 

największym stopniu zawartości tlenu w ciekłej stali. Najbardziej rozpowszechnioną 

metodą odtleniania ciekłej stali jest metoda osadowego odtleniania. Obok wielu 

niekwestionowanych zalet tej metody należy wskazać na istotną dla jakości stali jej 

wadę polegającą na możliwości zanieczyszczenia stali fazą niemetaliczną, będącą 

produktem reakcji chemicznej odtleniania stali. Fakt ten niejednokrotnie utrudnia 

zapewnienie odpowiedniej czystości metalurgicznej stali, wymaganej przez współ-

czesnych odbiorców wyrobów stalowych. Rozwiązaniem tego problemu może być 

rafinacja ciekłej stali metodą filtracji. Obecnie najczęściej stosowane w metalurgii, 

oczywiście bardzo szeroko pojmowanej metalurgii, zarówno żelaza i stali jak również 

metali nieżelaznych filtry ceramiczne to filtry pianowe. Wykorzystywane są do filtracji 

metali nieżelaznych, żeliwa lub niewielkich ilości stali (maksymalnie kilkadziesiąt 

kilogramów). Zastosowanie ich do procesu filtracji stali w warunkach przemysłowych 

(podczas odlewania tradycyjnego lub ciągłego odlewania stali) niesie za sobą ryzyko 

wystąpienia awarii na skutek utrudnionego przepływy ciekłego metalu lub jej 

zanieczyszczenia na skutek uszkodzenia filtra. W wielu publikacjach możemy 

zaobserwować zjawisko niszczenia filtrów pianowych na skutek silnej erozji 

w temperaturze odlewania stali (około 1873 K). Przykładem mogą tu być wyniki 

prezentowane przez autorów wielu prac np.: Solarek J. [1] rys. 9, str. 146, czy 

Dudczing S., gdzie autorzy pracy [2] na rys. 12, str. 16733 uwidaczniają uszkodzenie 

materiału ceramicznego filtra, który w wyniku silnej erozji ulega zniszczeniu, generując 

kolejne zanieczyszczenia kąpieli metalowej. Prezentowane w kolejnych publikacjach 

badania i otrzymane wyniki stanowią kontynuację szeregu eksperymentów, których 

autorzy na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat starali się jak najlepiej poznać 

i opracować mechanizmy procesu filtracji. Przykładem mogą być Bažan J. i Bužek Z. 

[3]. Sam Bažan J. często podkreśla w publikacjach oraz prezentacjach kon-

ferencyjnych, że zastosowanie filtrów pianowych do procesu filtracji ciekłej stali 

generuje wprowadzanie kolejnych wtrąceń niemetalicznych z wymywanej ceramiki 

                                                                   
1 krystian.janiszewski@polsl.pl, Katedra Metalurgii i Recyklingu, Wydział Inżynierii Materiałowej, 

Politechnika Śląska. 

mailto:krystian.janiszewski@polsl.pl


 

Rafinacja ciekłej stali metodą filtracji 

 

185 

filtra. Kolejne ich publikacje dostarczają więcej informacji [4]. Autorzy prezentują 

w nich wyniki badań podstawowych, które są bardzo obiecujące. Nie są oni jedynymi, 

którzy wówczas pracują nad zagadnieniami związanymi z procesem filtracji. Swoje 

badania realizują także Hamada K., Ali S., Mutharasan R. czy Apelian D. [5, 6]. 

Jednocześnie w innych ośrodkach badawczych prowadzi się badania nad przepro-

wadzeniem eksperymentów w skali półprzemysłowej i przemysłowej. Na początku lat 

dziewięćdziesiątych Mamcini J. i Stel J. [7] czy Xintian L. ze współautorami [8] 

przedstawił wyniki półprzemysłowych badań procesu filtrowania stali niskowęglowej 

podczas ciągłego odlewania filtrami korundowymi (Al2O3), korundowo-kwarcowymi 

(Al2O3 ∙SiO2) i wapiennymi (CaO). Nieco później wykonywania eksperymentów 

realizowanych w skali półprzemysłowej podejmują się pracownicy IMŻ Gliwice; 

Bulkowski L., Galisz U. i inni [9]. Niestety nie znajdujemy w prezentowanych przez 

nich publikacjach konkretnych, otrzymanych wyników badań, co znacznie umniejsza 

rezultat bardzo ciekawego eksperymentu. Aby je poznać konieczne jest dotarcie do 

raportu z pracy badawczej, który jest materiałem niepublikowanym [10]. Otrzymane 

wyniki wydają się być obiecujące i dziwnym jest w tym przypadku fakt braku ich 

publikowania. Również Janiszewski K. w swoich pracach [11-13], dotyczących 

skuteczności procesu filtracji w warunkach laboratoryjnych, a następnie przemysłowych 

[14] w linii technologicznej urządzenia COS oraz stali odlewanej metodą syfonową 

[15] potwierdza, że zastosowanie filtrów ceramicznych może być skutecznym i tanim 

sposobem rafinacji stali z drobnodyspersyjnej fazy niemetalicznej. Ostatnio Wetzig T. 

i inni [16] zaproponowali, aby do filtracji stali w warunkach przemysłowych, w lini 

technologicznej urządzenia COS zastosować pianowe filtry ceramiczne. Filtry te 

wykonane sposobem według wynalazku [17] przeznaczone byłyby do procesu filtracji 

przez maksymalnie 30 minut. Jak zatem autorzy pracy chcieliby stosować je w wa-

runkach przemysłowych? Wyniki prac mamy ponoć poznać wkrótce, ponieważ 

kolejnym etapem mają być eksperymenty w skali półprzemysłowej. 

2. Filtracja ciekłej stali 

Zapewnienie konkurencyjności na poziomie globalnym obejmuje wszystkie domi-

nujące w rozwoju cywilizacyjnym gałęzie przemysłu: motoryzacyjny, maszynowy, 

spawalnictwo i inne. Wyniki prowadzonych badań własności użytkowych wyrobów 

stalowych zwróciły uwagę na konieczność ograniczenia zawartości w stali wtrąceń 

niemetalicznych jako czynnika generującego różnorodność wad wyrobów stalowych 

i obniżającego ich żywotność. W tym celu przyjęto termin „czystość metalurgiczna 

stali”, który posiada ścisły związek z zawartością w stali wtrąceń niemetalicznych 

i stanowi kryterium oceny jej jakości. Jednak pozostaje problem usunięcia ze stali 

wtrąceń niemetalicznych o małych wymiarach – poniżej 30 μm, będących głównie 

produktem osadowego jej odtleniania, jako drobnodyspersyjna faza niemetaliczna. 

Realizacja programu idei czystości metalurgicznej stali prowadzona jest w warunkach 

wytwarzania stali za pomocą specjalnych zabiegów technologicznych. W wyniku 

tego prowadzono różne eksperymenty, zarówno w skali laboratoryjnej, półprze-

mysłowej, jak i przemysłowej tworząc w hutach wydziały tzw. obróbki pozapiecowej. 

Niestety nie zapewniają one aż tak wysokiej czystości metalurgicznej wytapianej stali, 

która byłaby w stanie sprostać wytapianiu najbardziej wymagających jej gatunków 

przy stosunkowo niskich nakładach finansowych. Stało się to siłą napędową zinten-
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syfikowania badań a alternatywą okazało się wprowadzanie wielootworowych filtrów 

ceramicznych, które przy niewielkich nakładach finansowych pozwoliły dodatkowo 

wyeliminować około 30% wtrąceń niemetalicznych. 

Wyniki tych badań, mimo określonych uproszczeń, stały się inspiracją do kontynuacji 

badań problematyki filtracji stali w rozszerzonym zakresie obejmującym rozważania 

teoretyczne, badania laboratoryjne i eksperymenty prowadzone w warunkach przemys-

łowych. W prowadzonych badaniach procesu filtracji stali filtrami ceramicznymi uwzględ-

niano nie tylko rodzaj ceramiki filtra, ale także parametry geometryczne (konstrukcyjne) 

filtra, sposób osadowego odtleniania stali, postać fizyczną produktów odtleniania, skład 

chemiczny odtlenianej stali oraz rodzaj atmosfery, otaczającej stanowisko badawcze. 

Oryginalne badania naukowe przedstawiające wkład autora do dorobku nauki 

w obszarze metalurgii w Polsce, jak i w świecie zrealizowane i przedstawione w opubli-

kowanych pracach obejmują: opracowanie warunku termodynamicznego zjawiska 

samorzutnej adsorpcji ciekłej dyspersyjnej fazy niemetalicznej na powierzchni wielo-

otworowych filtrów ceramicznych, dobór najlepszego materiału filtra (wykazującego 

największą skuteczność procesu filtracji) oraz przeprowadzenie eksperymentów 

procesu filtracji stali ze stałej dyspersyjnej fazy niemetalicznej w warunkach labora-

toryjnych, wprowadzenie w opisie wielootworowych filtrów ceramicznych nowego 

pojęcia – smukłości filtra SF, jako parametru konstrukcyjnego, dokonanie analizy 

i określenie przyczyn prezentowanego w wielu pracach (zarówno w literaturze 

krajowej, jak i światowej) wzrostu liczby najmniejszych wtrąceń niemetalicznych 

w stali filtrowanej, określenie hydrodynamiki przepływu i mieszania ciekłej stali w kadzi 

pośredniej wyposażonej w wielootworowe filtry ceramiczne, przygotowanie i przepro-

wadzenie eksperymentów w skali przemysłowej w warunkach technologicznych stalowni 

konwertorowej, oraz podczas odlewania stali metodą syfonową, których wyniki 

potwierdziły skuteczność nowej metody rafinacji stali z produktów reakcji osadowego 

jej odtleniania.  

3. Wpływ stanu fizycznego dyspersyjnej fazy niemetalicznej 

na efektywność procesu filtracji ciekłej stali 

W analizie dotychczasowego stanu wiedzy związanej z problematyką filtrowania 

ciekłej stali wyrażano pogląd o istotnym wpływie stanu fizycznego wtrąceń nieme-

talicznych na mechanizm i skuteczność procesu filtracji, co prezentowano w opubliko-

wanych pracach, m.in. [11, 19]. 

Ciekłe produkty osadowego odtleniania stali, najczęściej pomijane w dotychczas 

prowadzonych badaniach procesu filtracji ciekłej sali, mogą być adsorbowane przez 

powierzchnię filtracyjną wielootworowych filtrów ceramicznych. Stanowią one 

integralną część zanieczyszczeń niemetalicznych ciekłej stali będących produktem 

osadowego odtleniania, zwłaszcza odtleniaczami kompleksowymi typu Fe-Mn-Si lub 

zestawem odtleniaczy pojedynczych. W przypadku odtleniania stali glinem, żelazo-

krzemem i żelazomanganem należy dążyć do powstania produktów odtleniania 

o składzie odpowiadającym wzorowi 2Al2O35SiO22MnO, które są już ciekłe w tempe-

raturze powyżej 1200C (1473 K). Odtlenianie kompleksowe jest bardziej skutecznym 

procesem od odtleniania odtleniaczem pojedynczym. Wynika to z faktu, że w zarodku 

„kompleksowym” poszczególne jego składniki wzajemnie się rozpuszczają a ich 
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aktywności są mniejsze od jedności w przeciwieństwie do pojedynczych tlenków 

(powstałych przy odtlenianiu odtleniaczem pojedynczym), których aktywność wynosi 

jeden. Są złożonym wielofazowym układem niemetalicznym z grupy krzemianów 

i glinianów. Pomijanie ich w analizie mechanizmu filtracji ciekłej stali filtrami cera-

micznymi i ocenach skuteczności procesu filtracji jest błędem merytorycznym. Dla 

potwierdzenia zaprezentowanego poglądu określono konieczny warunek termo-

dynamiczny samorzutnej adsorpcji ciekłych wtrąceń przez powierzchnię filtra [19]. 

Warunek ten przedstawia równanie (1) w postaci energii Gibbsa układu: 

 
02   BRG CSWNW 

     (1) 

Postać funkcji kąta zwilżania ceramiki filtra przez ciekłe wtrącenia niemetaliczne 

przedstawia równanie (2):  
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Dla przedziału kątów zwilżania ceramiki filtra przez ciekłe wtrącenie niemetaliczne 

0   FWNQ     90 funkcja B (określana w wielu pracach funkcją kąta zwilżania 

ceramiki filtra przez ciekłe wtrącenie niemetaliczne) przyjmuje wartości ujemne, co 

spełnia warunek ujemnej wartości zmiany powierzchniowej energii swobodnej G  

układu. Stanowi to dowód potwierdzający istotny udział zjawiska zwilżania materiału 

ceramicznego filtra przez ciekłe wtrącenia niemetaliczne w mechanizmie procesu 

filtracji ciekłej stali z ciekłych wtrąceń niemetalicznych. Analiza termodynamiczna 

zmian powierzchniowej energii swobodnej układu trójfazowego: ciekła stal – ciekłe 

wtrącenie niemetaliczne – ceramika filtra wskazuje na możliwość samorzutnej 

adsorpcji ciekłego wtrącenia niemetalicznego przez powierzchnię ceramiczną (filtra-

cyjną) wielootworowego filtra ceramicznego.  

Większą efektywność procesu filtrowania stali wielootworowymi filtrami ceramicz-

nymi stwierdzono w odniesieniu do wytopów stali odtlenianych jednocześnie kilkoma 

odtleniaczami (Al, Fe-Si, Fe-Mn) w porównaniu z wytopami stali odtlenianej tylko 

metalicznym glinem (Al). Ze wzrostem wymiarów ciekłych wtrąceń niemetalicznych 

skuteczność filtracji rośnie. Tendencja ta jest w zgodzie z opracowanym równaniem 

zmiany powierzchniowej energii swobodnej (1).  

W analizie opracowanej zależności (1) określającej zmianę swobodnej energii 

powierzchniowej układu ciekła stal – ciekłe wtrącenie niemetaliczne – ceramika filtra 

przy adsorpcji ciekłego wtrącenia niemetalicznego przez powierzchnię filtra ceramicz-

nego uwzględniono wpływ: 

 kąta zwilżania FWNQ   w przedziale realnych wartości od 1 do 90, reprezento-

wanego przez funkcję kąta zwilżania B; 

 napięcia międzyfazowego CSWN  zmieniającego się w granicach 0,3-1,2, N/m; 

 wielkości promienia ciekłego wtrącenia niemetalicznego Rw w zakresie wielkości 

od 1 do 30 m [(130)10
-6 

m]. 
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Uzasadnieniem przyjętych zakresów wielkości poszczególnych parametrów jest 

definicja zwilżania ciała stałego przez ciecz (0 < kąt zwilżania < 90), identyfikowane 

w stalach wymiary wtrąceń niemetalicznych oraz brak w literaturze jednoznacznych 

określeń wartości napięcia międzyfazowego na granicy podziału ciekła stal – faza 

niemetaliczna.  

Według Baptizmańskiego [20] napięcie międzyfazowe na granicy podziału fazy 

niemetalicznej (składającej się z mieszaniny tlenków) i ciekłego żelaza wynosi około 

0,18 N/m. W pracy Trenklera i Kriegera [21] wartość napięcia międzyfazowego na 

granicy podziału ciekłych krzemianów żelaza i ciekłego żelaza zmienia się w grani-

cach 0,3-0,4 N/m w zależności od zawartości w krzemianach FeO. Staronka w pracy 

[22] podaje dużo większą wartość napięcia międzyfazowego dla układu fazowego 

(Al2O3 + CaO) – ciekła stal niskowęglowa, kształtująca się w przedziale 1-1,2 N/m. 

Natomiast według Jawojskiego [23] napięcie międzyfazowe pomiędzy ciekłą fazą 

niemetaliczną i ciekłą stalą stopową może wahać się w przedziale od 0,55 do 1,3 N/m 

w zależności od składu chemicznego fazy niemetalicznej i ciekłej stali. W większości 

przypadków nie jest ono mniejsze od 0,8 N/m. W każdym przypadku wzrost wymiaru 

ciekłych wtrąceń niemetalicznych i wartości napięcia międzyfazowego CSWN  na 

granicy podziału wtrącenie niemetaliczne – ciekła stal powoduje wzrost zmiany 

powierzchniowej energii swobodnej G analizowanego układu. Znaczy to, że większe 

wtrącenia niemetaliczne łatwiej adsorbowane są przez powierzchnię ceramiczną filtra 

od wtrąceń mniejszych. Podobny wpływ na zmianę powierzchniowej energii 

swobodnej G wykazuje napięcie międzyfazowe na granicy podziału ciekłe wtrącenie 

niemetaliczne – ciekła stal: wzrost CSWN  zwiększa wartość zmiany energii układu 

G. Przy stałych i dobrych warunkach zwilżania ceramiki filtra przez ciekłe wtrącenie 

niemetaliczne (dla FWNQ  = const. lub B = const.) uwidacznia się silny wpływ napięcia 

międzyfazowego na wielkość zmiany swobodnej energii powierzchniowej G 

analizowanego układu; przykładowo: dla kąta zwilżania FWNQ  = 1, promienia wtrącenia 

niemetalicznego Rw=15 m (1510
-6 

m) i napięcia międzyfazowego CSWN = 0,3 N/m 

zmiana powierzchniowej energii swobodnej układu G = -0,00845610
-7
J). 

Zwiększenie napięcia międzyfazowego CSWN  do wartości 1,2 N/m znacznie 

zmniejsza wartość zmiany energii układu do G = -0,033824 10
-7

 J. W praktyce 

wartość CSWN  można dla określonego składu chemicznego stali regulować składem 

chemicznym (fazowym) ciekłych wtrąceń niemetalicznych poprzez dobór 

odpowiedniego zestawu odtleniaczy.  
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Rysunek 1. Wpływ warunków zwilżania, wymiarów wtrącenia niemetalicznego Rw i napięcia 

międzyfazowego σWN-CS na zmianę swobodnej energii powierzchniowej układu: a) ciekła stal – ciekłe wtrącenie 

niemetaliczne – ceramika filtra; przy stałym kącie zwilżania QWN-F  = 5°; b) przy stałym kącie zwilżania  

QWN-F  = 90° [opracowanie własne] 

W warunkach bardzo słabego zwilżania ceramiki filtra przez ciekłe wtrącenia nie-

metaliczne nawet przy dużych wartościach napięcia międzyfazowego CSWN
 
= 1,2 N/m, 

dla tego samego promienia wtrącenia niemetalicznego Rw = 15 m (1510
-6 

m) zmiana 

swobodnej energii powierzchniowej G jest mniejsza i wynosi -0,0006996 10
-7
 J). 

W sposób graficzny przedstawiono to na rysunku 1. Zmniejszanie się zmiany 

swobodnej energii powierzchniowej G zmniejsza prawdopodobieństwo adsorpcji 

ciekłych wtrąceń niemetalicznych przez filtr ceramiczny. 

Natomiast wpływ wartości kąta zwilżania FWNQ   i wielkości napięcia między-

fazowego CSWN , przy stałych wymiarach (promienia Rw) ciekłego wtrącenia 
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niemetalicznego, wynoszącego dla przykładu 1 m i 30 m [(1 i 30)10
-6 

m], na 

wielkość zmian powierzchniowej energii swobodnej G układu ciekła stal – ciekłe 

wtrącenie niemetaliczne – ceramika filtra przedstawiono na rysunku 2. Jak już 

stwierdzono wcześniej, zwiększenie promienia wtrącenia niemetalicznego silnie 

wpływa na wielkość zmiany energii powierzchniowej układu. Dla kąta zwilżania 

FWNQ   = 1, napięcia międzyfazowego CSWN  = 0,3 N/m i stałego promienia 

wtrącenia niemetalicznego Rw = 5 m zmiana powierzchniowej energii swobodnej 

układu G = -0,0009396 10
-7
 J. Zwiększenie napięcia międzyfazowego CSWN  do 

wartości 1,2 N/m powoduje prawie pięciokrotne zwiększenie wartość zmiany 

powierzchniowej energii swobodnej G: do -0,0037582 10
-7
 J. Analizując przypadek 

dla tych samych wartości FWNQ   = 1, napięcia międzyfazowego CSWN  = 0,3 N/m 

i stałego promienia wtrącenia niemetalicznego Rw = 30 m (3010
-6 

m) zmiana 

powierzchniowej energii swobodnej układu G wzrosła prawie dziesięciokrotnie: do 

G = -0,0338241 10
-7
 J. Zwiększenie napięcia międzyfazowego CSWN  do wartości 

1,2 N/m powoduje czterokrotne zwiększenie wartość zmiany energii swobodne: do G 

= -0,13529652 10
-7
 J. Oznacza to, iż większe wtrącenia niemetaliczne są skuteczniej 

zatrzymywane przez ceramikę filtra, od wtrąceń mniejszych co potwierdzają wyniki 

analiz laboratoryjnych w dalszej części pracy. 

Wzrost kąta zwilżania FWNQ  , przy stałej wartości promienia Rw, zmniejsza 

wartość zmiany powierzchniowej energii swobodnej G co dobrze koreluje ze zmianą 

wartości funkcji kąta zwilżania B przedstawionej wzorem (1).  
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Rysunek 2. Wpływ warunków zwilżania, wymiarów wtrącenia niemetalicznego RW i napięcia 

międzyfazowego WNCS na zmianę swobodnej energii powierzchniowe układu ciekła stal – ciekłe wtrącenie 

niemetaliczne – ceramika filtra: a) dla stałego promienia RW = 5 m (510-6 m), b) dla stałego promienia  

Rw = 30 m (3010-6 m) [opracowanie własne] 

W torii oznacza to, że warunek termodynamiczny został spełniony a w praktyce 

możliwość samorzutnej adsorpcji ciekłej fazy drobnodyspersyjnej na powierzchni 

filtrów ceramicznych. 

Wyniki efektywności procesu filtracji ciekłej stali ze stałej drobnodyspersyjnej fazy 

niemetalicznej w charakterze przykładu ilustrują rysunkach 3 i 4. Na rysunku 3 

przedstawiono efektywność procesu w odniesieniu do całkowitej zmiany udziału 

powierzchniowego wtrąceń niemetalicznych w stali filtrowanej w odniesieniu do 

niefiltrowanej. Natomiast rysunek 4 prezentuje efektywność procesu w odniesieniu do 

wtrąceń niemetalicznych tlenkowych.  

 

Rysunek 3. Skuteczność usuwania wtrąceń niemetalicznych mierzona zmianą udziału powierzchniowego 
wtrąceń niemetalicznych ηNW dla wszystkich wytopów doświadczalnych w zależności od smukłości filtra 

[opracowanie własne 12] 
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W każdym przypadku efektywność procesu filtrowania stali, bez wnikania w mecha-

nizm procesu, określa się za pomocą następujących wskaźników: 

a) zmiany względnej zawartości tlenu całkowitego w stali: 

%100
[O]

[O] - 

p

kp





O
O

      (3) 

b) zmiany względnej zawartości tlenkowych wtrąceń niemetalicznych: 

 
%100

[MeO]

[MeO] - MeO

p

kp
MeO

    (4) 

c) zmiany względnej zawartości pierwiastków szkodliwych, np. siarki: 

%100
[S]

[S] - 

p

kp





S
S

      (5) 

d) zmiany względnej zawartości fazy niemetalicznej:  

   

 
%100

 - 

pFN

kFNpFN





WN

      (6) 

gdzie: [O]p, [MeO]p, [S]p i  
pFN – zawartość tlenu całkowitego, tlenkowych 

wtrąceń niemetalicznych, siarki oraz liczby lub udziału powierzchniowego fazy 

niemetalicznej w stali przed filtrowaniem,  

[O]k, [MeO]k, [S]k i  
kFN – zawartość tlenu całkowitego, tlenkowych wtrąceń 

niemetalicznych, siarki oraz liczby lub udziału powierzchniowego fazy niemetalicznej 

w stali przefiltrowanej. 

Dokonując analizy wyników badań w odniesieniu do stałej niemetalicznej fazy 

dyspersyjnej skorzystano z zaproponowanego i szeroko opisano we wcześniejszych 

pracach autora [24, 25] pojęcia smukłości wielootworowego filtra ceramicznego, który 

jest parametrem konstrukcyjnym filtra ceramicznego. Zdefiniowano go jako stosunek 

wysokości kanału filtra HF do pierwiastka kwadratowego z jego pola powierzchni 

przekroju poprzecznego. 

Propozycja wprowadzenia jej do analizy efektywności procesu filtracji wydaje się 

jak najbardziej zasadna. Prezentowany wzór (3) prezentuje użyty do opisu wyników 

badań wskaźnik smukłości filtra 
FS . Wychodząc z założeń przedstawionych w ww. 

pracach końcowa postać parametru konstrukcyjnego filtra jest wyrażona wzorem: 

F

F
F

d

H
S  129,1

        (7) 

gdzie: FS – smukłość filtra,  
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FH  – długość kanału filtra, 

Fd  
– średnica kanału filtra, m.  

Zastosowanie tego parametru w metodyce badań do opisu użytych filtrów pozwala 

łatwo wyobrazić sobie kształt geometryczny filtra ceramicznego użytego do badań.  

 

Rysunek 4. Skuteczność usuwania wtrąceń niemetalicznych tlenkowych dla wytopów doświadczalnych 
[opracowanie własne] 

Pomimo słów krytyki, jakie padły od dwóch profesorów Wydziału Inżynierii 

Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej w roku 2016, że parametr ten jest 

bezużyteczny, ponieważ i tak chodzi o powierzchnię filtracyjną uważam, że są oni 

w błędzie, ponieważ obecnie prowadzone są badania procesu filtracji stali z wykorzys-

taniem całkowicie innowacyjnej konstrukcji filtrów. Obecnie ich kształt, w przekroju, 

zbliżony jest do walca cylindrycznego. Zaproponowanie wprowadzenie tego parametr 

ma właśnie umożliwić porównywanie tego typu badań.  

4. Przemysłowa aplikacja procesu filtracji stali 

Pracę należy pisać Pozytywne wyniki badań laboratoryjnych były podstawą do 

zaplanowania i przeprowadzenia kolejnego etapu badań o charakterze utylitarnym. 

Badania zostały nakierowane na aplikację procesu w warunkach stalowni wyposażonej 

w urządzenie COS oraz stalowni, na której stal odlewana jest metodą tradycyjną, 

syfonowo. W celu kontynuacji programu badawczego dotyczącego problemu przepływu 

ciekłej stali przez kadź pośrednią urządzenia COS wyposażoną w filtry wielo-

otworowe, posłużono się kilkoma metodami modelowymi. Zaprojektowano i wykonano 

nowoczesny, zautomatyzowany i wyposażony w bogatą aparaturę kontrolno-pomia-

rową model fizyczny urządzenia COS. Ze względu na różny charakter przepływu 

ciekłej stali przez kadź pośrednią, w zależności od jej konstrukcji, model zbudowano 

w ten sposób by możliwa było łatwa jego adaptacja do wymaganych warunków. 
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W związku z tym modele kadzi pośrednich umieszczono na wózkach umożliwiających 

łatwą ich wymianę. Dzięki takiemu rozwiązaniu model fizyczny uzyskał cechę modelu 

uniwersalnego umożliwiającego prowadzenie doświadczeń dla różnych rodzajów 

i typów kadzi pośrednich. Do badań wykorzystano również zaawansowane metody 

modelowania numerycznego. Na podstawie równań przepływu Naviera-Stokesa, 

ciągłości strugi oraz wykorzystując semiempiryczny, dwurównaniowy, standardowy 

model k- procedur numerycznych opisujących turbulencje przepływu, dokonano 

obliczeń numerycznych rozpatrywanego zagadnienia. Do rozwiązania tego problemu 

posłużono się programami FLUENT i COMSOL. Uzyskanie zbieżnych wyników 

badań tymi metodami pozwoliło na obiektywną weryfikację zastosowanych procedur 

badawczych oraz uzyskanych rezultatów badań. 

Na podstawie przeprowadzonych badań modelowych [29, 30] zostały sformuło-

wane następujące wnioski: 
 Optymalną lokalizacją filtrów wielootworowych w kadzi pośredniej urządzenia 

COS są obszary, w których standardowo instaluje się regulatory przepływu 

w postaci tam i przegród przelewowych. Taka lokalizacja charakteryzuje się 

kilkoma zaletami:  
 łatwą adaptacją dotychczasowej konstrukcji kadzi pośredniej, a co za tym 

idzie ograniczenie kosztów adaptacji do niezbędnego minimum, 

 w rejonach tam i przegród przelewowych charakter przepływu stali pozwala 

na skuteczne prowadzenie rafinacji ciekłej stali za pomocą filtrów cera-

micznych. 

 tamy i przegrody przelewowe z reguły instalowane są na drodze przepływu 

ciekłej stali przed wylewami z kadzi pośredniej, co umożliwia dopro-

wadzenie do krystalizatorów stali już przefiltrowanej.  

 Stosowanie filtrów wielootworowych w kadzi pośredniej urządzenia COS 

niekiedy może powodować ograniczenie kinetyki przepływu przez nią ciekłej 

stali, co mogłoby powodować zakłócenia w prowadzeniu procesu odlewania. 

Określenie właściwej powierzchni rafinacyjnej filtrów dla ich konkretnych 

konstrukcji z punktu widzenia uzyskania właściwej kinetyki przepływu ciekłej 

stali przez kadź pośrednią możliwe jest dzięki badaniom modelowym. 

 Celem ograniczenia hamującego działania filtrów wielootworowych na kinetykę 

przepływu można w kadziach wyposażonych w oddzielną strefę wlewową 

stosować łącznie filtry i przegrody przelewowe. Taka konfiguracja nie powoduje 

większych zakłóceń przepływu. Pojawia się jednak problem związany 

ze skutecznością rafinacji ciekłej stali w takim układzie. W strefie wlewowej 

przepływ stali ma charakter burzliwy, co może wpływać destrukcyjnie na sam 

filtr. Przeprowadzone wstępne badania w warunkach przemysłowych pozwoliły 

na stwierdzenie ograniczonej wytrzymałości filtra. W związku z tym taka 

konfiguracja może być skuteczna przy odlewaniu niewielkich ilości stali.  

 Pozytywnym działaniem filtrów wielootworowych jest ich wpływ na homo-

genizację ciekłej stali pod względem chemicznym. Zaobserwowano równomierne 

stężenie znacznika w cieczy modelowej po przejściu przez filtr. W warunkach 

przemysłowych oznacza to możliwość uzyskania polepszenia jakości strefy 
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przepływu „tłokowego” oraz w mniejszych kadziach ograniczenia niebezpie-

czeństwa powstawania stref martwych. 

 Przeprowadzone badania modelowe w warunkach nieizotermicznych pozwoliły 

stwierdzić warstwowy przepływ stali przez kadź pośrednią. W warunkach przemys-

łowych ma to szczególne znaczenie w trakcie odlewania sekwencyjnego. Zbyt 

duży gradient temperatury w kadzi głównej i kadzi pośredniej może powodować 

znaczące zakłócenia przepływu ciekłej stali przez kadź pośrednią. 

Uzyskane wyniki badań filtrowania ciekłej stali filtrami ceramicznymi w warunkach 

laboratoryjnych oraz pozytywne wyniki badań modelowych były podstawą do przygo-

towania i przeprowadzenia ostatniego etapu badań, przemysłowej aplikacji filtrowania 

stali w linii technologicznej urządzenia do ciągłego odlewania stali. Pierwszą część 

eksperymentów wykonano w stalowni ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Dąbrowa 

Górnicza na urządzeniu MCOS-1 (rys. 5).  

W odróżnieniu od eksperymentów, których wyniki dotychczas prezentowano 

w literaturze światowej filtracji poddano nieporównywalnie większą ilość ciekłej stali. 

Przeprowadzono trzy eksperymenty. Odlano sekwencje 10., 5. i dwie trój wytopowe po 

330 Mg stali w każdym wytopie. Pierwszy eksperyment przemysłowego filtrowania 

stali potraktowano jako pilotażowy, mający na celu sprawdzenie hydro-dynamiki 

przepływu stali w kadzi pośredniej, zachowanie się filtrów ceramicznych oraz ocenę 

makrostruktury wlewków ciągłych. 

 

Rysunek 5. Proces filtracji stali podczas jej ciągłego odlewania [opracowanie własne] 

Odlano w systemie sekwencyjnym 10 wytopów stali w gatunku A700 (stal 

szynowa) każdy po 330 Mg. Łączna masa odlanej stali wyniosła 3300 Mg. Z uwagi na 

wcześniejsze obawy związane z ryzykiem awarii do pierwszego eksperymentu wyty-

powano gatunek stali z małą zawartością aluminium. Niska zawartość aluminium 

gwarantowała, że nie nastąpi „zarośnięcie” otworów filtracyjnych. Pozytywny wynik 

pierwszego eksperymentu i jego bezawaryjny przebieg dał możliwość przygotowania 

i przeprowadzenia kolejnych wytopów z zaplanowanego cyklu badań. Drugi ekspe-

ryment filtrowania stali w warunkach przemysłowych, w kadzi pośredniej urządzenia 
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COS, dotyczył sekwencji trój wytopowej stali w gatunku 34 GJ, każdy wytop po  

330 Mg. Łączna masa odlanej stali wyniosła 990 Mg. Podczas filtrowania, z jednej 

połowy kadzi pośredniej pobierano próbki stali filtrowanej, a z drugiej niefiltrowanej 

do analizy na zawartość tlenu całkowitego. Trzeci eksperyment filtrowania stali w warun-

kach przemysłowych, dotyczył sekwencji składającej się z pięciu wytopów, stali 

w gatunku SE03-u, każdy wytop również po 330 Mg. Łączna masa odlanej stali w tej 

sekwencji wyniosła 1650 Mg. Po zakończeniu odlewania nie stwierdzono wyraźnego 

uszkodzenia ceramiki filtra. 

Eksperymenty procesy filtracji ciekłej stali w warunkach przemysłowych prowa-

dzono również na innej stalowni jednej z hut, której nazwy oficjalnie nie możemy 

podać. Przeprowadzono dwa eksperymenty procesy filtracji. Tym razem stal odlewano 

metodą syfonową.  

Filtracji podano stal w gatunku P250GH. Łączna masa przefiltrowanej stali wyniosła 

1,3 Mg w pierwszym eksperymencie i 6 Mg w drugim eksperymencie. Do filtrowania 

stali zastosowano wielootworowy mulitowy (3Al2O3-2SiO2) filtr cera-miczny produkcji 

firmy Keramtech s.r.o. Žacleř (rys. 6), nr 202 wykonany z materiału RK-5. Filtr charak-

teryzował się liczbą 27 otworów (średnicy 9,210
-3 
m) oraz dwoma małymi otworami 

(średnicy 5,210
-3 
m) a całkowita powierzchnia filtracyjna wynosiła 959410

-6 
m

2
.  

 
Rysunek 6. Filtr ceramiczny użyty badań procesu filtracji odlewanej metodą syfonową [opracowanie własne] 

Próbki stali niefiltrowanej do badań zanieczyszczenia jej wtrąceniami niemeta-

licznymi i zmiany składu chemicznego pobierano bezpośrednio ze strumienia stali 

wypływającej z kadzi do leja centralnego w postaci „prób lizakowych”. Po zakrzep-

nięciu stali we wlewnicy i układzie wlewowym, a następnie wybiciu wlewka, pobrano 

próbkę w postaci plastra stali filtrowanej, z którego pobrano materiał do analiz, co 

przedstawiono na rysunku 7. Po dokonaniu analiz stwierdzono, że średni udział 

powierzchniowy wtrąceń niemetalicznych w stali filtrowanej w stosunku do niefiltro-

wanej znacznie się obniżył. W efekcie stwierdzono, że skuteczność procesu filtracji 

stali odlewanej metodą syfonową wyniosła WN = 30%. 
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Rysunek 7. Miejsca i sposób poboru próbek stali filtrowanej [opracowanie własne] 

5. Wnioski 

Przedstawione wyniki badań są podsumowaniem wieloletnich badań autora doty-

czących problematyki rafinacji ciekłej stali z dyspersyjnej fazy niemetalicznej – 

potocznie określanej wtrąceniami niemetalicznymi. 

1. Na podstawie dokonanego przeglądu materiałów źródłowych, przeprowadzonej 

analizy teoretycznej oraz uzyskanych wyników własnych badań laboratoryjnych, 

a następnie przygotowanych i przeprowadzonych eksperymentów przemysłowych 

procesu filtracji ciekłej stali filtrami ceramicznymi można przedstawić nastę-

pujące wnioski: 

2. Ciekłe wtrącenia niemetaliczne stanowią integralną część składową zanieczysz-

czeń niemetalicznych ciekłej stali jako produktu osadowego jej odtleniania odtle-

niaczami kompleksowymi typu Fe-Mn-Si lub zestawem odtleniaczy pojedyn-

czych. Opracowany warunek termodynamiczny (1) potwierdza możliwość samo-

rzutnej adsorpcji ciekłych wtrąceń niemetalicznych na powierzchni wielootwo-

rowych filtrów ceramicznych. 

3. Ze wzrostem wymiarów (Rw) ciekłych wtrąceń niemetalicznych skuteczność 

filtracji, mierzona stopniem zmiany udziału powierzchniowego wtrąceń WN , 

rośnie: wzrost średnicy wtrącenia ciekłego Rw z przedziału 0,25-1,25 m do 

przedziału 7,8-15 m zwiększa skuteczność filtracji z 20,77% do 34,24%. 

4. Istotny wpływ na efektywność procesu filtracji ciekłej stali z wtrąceń niemeta-

licznych posiada konstrukcja filtra ceramicznego – szczególnie jego smukłość SF. 

Przeprowadzone badania i eksperymenty jednoznacznie wykazały, że wraz ze 

wzrostem smukłości filtra (od SF-1,46 do SF-8,36) rośnie efektywność filtracji 

ciekłej stali ze stałych wtrąceń niemetalicznych. Dla skrajnych wartości smukłości 

filtra SF-1,46 i SF-8,36 średni stopień zmiany udziału powierzchniowego ηWN 

zwiększył się odpowiednio z 45,05% do 69,06%. 

5. Wyniki badań topografii powierzchni wielootworowych filtrów ceramicznych 

wykazały, że w wyniku kontaktu z przepływającą stalą ulegają one określonemu 

działaniu erozyjnemu. Identyfikowana zgodnie z przyjętą metodologią badań 

zwiększona liczba wtrąceń niemetalicznych w stali filtrowanej o wymiarach  

0,5-6,5 μm jest pochodzenia egzogenicznego i pochodzi z masy ceramicznej 

materiału filtra. Udoskonalenie technologii produkcji filtrów ceramicznych poprzez 

poprawę jakości materiału ceramicznego może przyczynić się do wyeliminowania 

tego zjawiska. 
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6. Wykonane badania modelowe przepływu ciekłej stali przez kadź pośrednią 

urządzenia COS wyposażoną w wielootworowe filtry ceramiczne wykazały 

poprawę dynamiki przepływu i mieszania się stali w przypadku zainstalowania 

ich w miejscu tradycyjnych przegród przelewowych. Pozytywne wyniki badań 

modelowych były podstawą przygotowania i przeprowadzenia eksperymentów 

przemysłowych.  

7. Wyniki eksperymentów zrealizowanych w warunkach przemysłowych potwier-

dzają, że zastosowanie wielootworowych filtrów ceramicznych w kadzi pośredniej 

urządzenia COS jako stałego elementu konstrukcyjnego w przestrzeni roboczej 

kadzi spowoduje, podczas odlewania, znaczne obniżenie w odlewanej stali zawar-

tości wtrąceń niemetalicznych (średnio o 20%). Zwłaszcza wtrąceń najmniejszych 

o wymiarach poniżej 30 μm.  

8. Prezentowane wyniki eksperymentów przemysłowych są jak do tej pory jedynymi 

(na świecie), podczas których procesowi rafinacji ciekłej stali przy pomocy 

wielootworowych filtrów ceramicznych poddano tak duże ilości ciekłej stali 

odlewanej w systemie sekwencyjnym. Wynosiły odpowiednio; 990 Mg ciekłej stali 

(trzy wytopy po 330 Mg) podczas pierwszej i drugiej próby oraz 1650 Mg ciekłej 

stali (pięć wytopów po 330 Mg) podczas trzeciego eksperymentu.  

Usuwanie dyspersyjnej fazy niemetalicznej z ciekłej stali podczas odlewania 

a przed jej zakrzepnięciem, posiada duże i pozytywne znaczenie w kształtowaniu 

struktury i jakości wlewków stalowych. Przedstawione wynik badań oraz publikacje 

dotyczące problematyki czystości metalurgicznej stali pozwalają sądzić, że filtracja 

ciekłej stali filtrami ceramicznymi może stać się w nieodległej przyszłości skutecznym 

i tanim sposobem jej rafinacji z wtrąceń niemetalicznych – produktów osadowego 

odtleniania stali, jak również stałym zabiegiem technologicznym w procesie ciągłego 

odlewania stali. 

Literatura 

1. Solarek J., Ductile behavior of fine-grained, carbon-bonded materials at elevated 

temperatures, Carbon 122, 2017, s. 141-149. 

2. Dudczing S., Characterization ofcarbon-bondedalumina filters withactiveorreactive 

coatings inasteelcastingsimulator, Ceramics International 40, 2014, s. 16727-16742. 

3. Bažan J., Bužek Z, Roučka J., Strańsky K., Lev P., O mechanizmu filtrace tvarne lipiny 

ceditkovymi a penovymi filtry, Materiały VIII Międyznarodowej Konferencji Naukowej 

„Iron and Steelmaking”, Mala Lučivna, 23-25.09.1998, s. 168-171, Słowacja. 

4. Bažan J., Bužek Z., Bužek R., Strańsky K., Kudliński Z., Wyniki badań filtracji ciekłej 

stali, Hutnik – Wiadomości Hutnicze, 66, 1999, 4, s. 163-168. 

5. Ali S., Mutharasan R., Apellian D., Physical refining of steel melts by filtration, 

Metallurgical Transaction, vol.16b, 1985, s. 725-742. 

6. Ali S., Apelian D., Rafinacja kąpieli aluminiowej i stalowej z zastosowaniem 

wielokomórkowych wyciskanych filtrów ceramicznych, Can. Metall. Quart, t. 24, 1985,  

nr 4, s. 311-318. 

7. Mancini J., Stel J., Tundish metallurgy: a combined Irsid und Hoogovens research, Revue 

de Metallurgie-CIT, 89, 1992, 3, s. 269-277.  

8. Xintian L., Yaoke Z., Baolus S., Weiming J., Flow behaviour and filtration of steel melt in 

continous casting tundish, Ironmaking and Steelmaking, 19, 1992, 3, s. 221-225. 



 

Rafinacja ciekłej stali metodą filtracji 

 

199 

9. Bulkowski L., Galisz U., Kania H., Kudliński Z., Pieprzyca J., Barański J., Industrialtests 

of steel filtering process, Archives of Metallurgy and Materials, 57, 2012, 1, s. 363-369. 

10. Sprawozdanie z realizacji projektu rozwojowego PR-0012/BS (zadanie 9, część II), IMŻ 

Gliwice i Politechnika Śląska – materiały niepublikowane. 

11. Janiszewski K., Kudliński Z., The influence of non metallic inclusions physical state on 

effectiveness of the steel filtration process, Steel Research International 77, 2006, 3,  

s. 169-176.  

12. Janiszewski K., Rafinacja ciekłej stali z dyspersyjnej fazy niemetalicznej, Wyd. naukowe 

„Śląsk”, Katowice 2015, ISBN 978-83-7164-892-2. 

13. Janiszewski K., Refining of liquid steel in a tundish using the method of filtration during its 

casting in the CC machine, Archives of Metallurgy and Materials, 58, 2013, 2, s. 509-517. 

14. Janiszewski K., Industrial application of liquid steel filtration out of dispersed nonmetallic 

phase in the continuous casting machine, Metalurgija 52, 2013, 1, s. 71-74. ISSN 0543-

5846, . 

15. Janiszewski K., Trąbski K., Filtracja stali odlewanej tradycyjnie metodą syfonową, 35 

Międzynarodowa Konferecja „Teorii a praxi výroby a zapracování oceli” 4-5.04.2019 

Rožnov pod Radhoštěm. 

16. Wetzig T., Development and testing of carbon-bonded alumina foam filters for continuous 

casting of steel, July Ceramics International 44 2018, DOI: 10.1016/j.ceramint.2018.07.022. 

17. Patent, United States No.: US 2017/0292173 A1, Oct. 12, 2017. 

18. Hammerschmid P., Janke D., Stahl U. Eisen, 1988, nr 5, s. 211-219. 

19. Janiszewski K., Rafinacja ciekłej stali z wtrąceń niemetalicznych metodą filtracji, Wyd. 

Naukowe „Śląsk”, Katowice 2012, ISBN 978-83-7164-736-9.  

20. Baptizmański W.J., Razliwka stali, Wyd. Kijew-Donieck, Nasza Szkoła, 1977. 

21. Trenkler H., Krieger W., Metallurgia des Eisens, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg, 

New York, 1978. 

22. Staronka A., Holtzer M., Podstawy fizykochemii procesów metalurgicznych 

i odlewniczych, Wyd. AGH, Kraków,1991, Skr. Uczelniany nr 1251. 

23. Jawojski W.I., Wkljuczienia i gazy w staliach, Wyd. Mietałłurgia, M-wa, 1979. 

24. Janiszewski K., Influence of slenderness ratios of a multi-hole ceramic filters at the 

effectiveness of process of filtration of non-metallic inclusions from liquid steel, Archives 

of Metallurgy and Materials, 57, 2012, 1, s. 135-143, DOI: 10.2478/amm-2013-0029, 

ISSN 1733-3490. 

25. Janiszewski K., The slenderness ratio of the filter used in the process of liquid steel 

filtration as the additional parameter of the filter form, Steel Research International, 84, 

2013, 3, s. 288-296, DOI: 10.1002/srin. 201200077, ISSN 1611-3683. 

26. Janiszewski K., Rafinacja ciekłej stali w atmosferze ochronnej, Hutnik-Wiadomości 

Hutnicze, 77, 2010, 1, s. 8-13, ISSN 1230-3534. 

27. Janiszewski K., Refining of liquid steel multi-hole ceramic filters in protective atmosphere, 

Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, 61, 2009, 5, s. 78-82, ISSN 0137-9941. 

28. Janiszewski K., Causes of increased number of non-metallic inclusions in filtered steel, 

Solid State Phenomena Vol. 246, 2016, s. 244-247. doi:10.4028. 

29. Janiszewski K., Pieprzyca J., Filtracja stali w kadzi pośredniej urządzenia COS – badania 

modelowe, III Międzynarodowa konferencja COS, Krynica, 11-13 czerwca 2008, s. 55-60. 

30. Merder T., Pieprzyca J., Warzecha M., Numerical modeling of steel flow in the, six-strand 

tundish with different flow control devices, Metalurgija – Journal for Theory and Practice 

in Metellurgy, 48, 2009, 3, s. 143-146. 

  



 

Krystian Janiszewski 

 

200 

Rafinacja ciekłej stali metodą filtracji 

Streszczenie  

W pracy przedstawiono wyniki wieloletnich badań autora nad procesem rafinacji stali z dyspersyjnej  

(a w szczególności drobnodyspersyjnej) fazy niemetalicznej metodą jej filtracji wielootworowymi filtrami 
ceramicznymi. Przedstawiono model kinetyczny procesu filtracji stali ze stałych wtrąceń niemetalicznych 

oraz warunek termodynamiczny usuwania ciekłej fazy drobnodyspersyjnej. Podczas porównywania 

efektywności procesu posługiwano się zaproponowanym wcześniej przez autora niniejszej pracy 

parametrem konstrukcyjnym filtra nazwanym smukłością filtra, który oznaczono 
FS . Zaprezentowano 

wyniki eksperymentów w warunkach laboratoryjnych. Pozytywne ich wyniki były podstawą do przygo-

towania i przeprowadzenia eksperymentów procesu filtracji stali filtrami ceramicznymi w warunkach 

przemysłowych. Średnia skuteczność procesu w odniesieniu do zmiany udziału powierzchniowego 
wtrąceń niemetalicznych w stali filtrowanej i niefiltrowanej wyniosła odpowiednio dla wtrąceń stałych 

około 27%, ciekłych 57% natomiast podczas eksperymentów przemysłowych 25-30%. Pozytywne wyniki 

badań prowadzonych w warunkach przemysłowych potwierdziły skuteczność metody filtracji stali filtrami 

ceramicznymi w usuwaniu z niej dyspersyjnej fazy niemetalicznej. Dowodzi to możliwości włączenia jej 
(jako stałego zabiegu) do technologii wytwarzania stali, a zwłaszcza do procesu jej ciągłego odlewania, 

jako istotnego i innowacyjnego elementu technologicznego pozwalającego zwiększenie czystości 

metalurgicznej stali. 

Słowa kluczowe: filtracja stali, filtry ceramiczne, rafinacja ciekłej stali 

Refining of liquid steel by filtration 

Abstract 
Paper presents the results of the author's many years of research on the process of refining steel by removal 

of dispersed (and especially finely-dispersed) non-metallic phase by means of filtration with multi-hole 

ceramic filters. A kinetic model of the process of steel filtration from solid non-metallic inclusions and the 

thermodynamic condition for the removal of the liquid, finely-dispersed phase were presented. When 
comparing the effectiveness of the process, the filter design parameter proposed earlier by the author of this 

work, called „filter slenderness” was calculated. The results of experiments in the laboratory were 

presented. Their positive results were the basis for the experiments on the steel filtration process with 

ceramic filters in industrial conditions. The average process efficiency in relation to the change in the 

surface content of non-metallic inclusions in filtered and unfiltered steel was approximately 27% for solid 

inclusions, 57% for liquid inclusions and 25-30% during industrial experiments. Positive results of tests 

conducted under industrial conditions confirmed the effectiveness of removal of the non-metallic 

dispersion from steel with ceramic filters. This proves the possibility of including it (as a permanent 
treatment) in steel production technology, and especially in the process of its continuous casting, as an 

important and innovative technological element leading to increased metallurgical purity of steel. 

Keywords: steel filtration, ceramic filters, refining liquid steel  
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Analizy eksperymentalne i numeryczne 
pirotechnicznych układów opóźniających 

1. Wstęp 

Potrzeba opracowania kompozycji opóźniających wynika głównie z konieczności 
bezpiecznego i optymalnego użycia materiałów wysokoenergetycznych oraz innych 
środków strzałowych o przeznaczeniu cywilnym i wojskowym. W przypadku zasto-
sowań cywilnych, zagadnienie to związane jest najczęściej z bezpieczeństwem wyko-
nywania prac strzałowych, z maksymalizacją uzysku urobku o pożądanych parametrach, 
przy możliwie jak najniższym jednostkowym zużyciu materiału wybuchowego [1]. 

Problem opóźnienia detonacji w stosunku do momentu zainicjowania układu, 
początkowo starano się rozwiązać stosując odcinki lontu prochowego o odpowiedniej 
do założonego stopnia opóźnienia długości lub też wykorzystując układ lontów o różnych 
prędkościach palenia. Metody te jednak cechowały się dużą niedokładnością, sporym 
krokiem czasowym oraz bywały zawodne. Powodem tego była niejednorodność właści-
wości lontów prochowych [2] (jest to związane zarówno z właściwościami prochu 
czarnego, jak i technologią jego produkcji) oraz silnym wpływem warunków zew-
nętrznych (wilgotność, ciśnienie) na proces spalania prochu. Szereg wad tego 
rozwiązania wymusił dalszy rozwój układów inicjujących. 

Od 1908 r. można datować początki produkcji lontów detonujących [3]. Opraco-
wano zapalniki elektryczne, początkowo stosowane w osłonie papierowej, następnie 
w tulejce metalowej [3]. W latach 50. XX wieku wprowadzono do użytku zapalniki 
mostkowe oraz pierwsze zapalniki milisekundowe [1]. W 1973 r. firma DynoNobel 
opatentowała nieelektryczny system inicjujący, oparty na rurkach detonujących [3]. 
Konieczność uzyskania precyzyjnego i powtarzalnego czasu zwłoki miedzy detona-
cjami, doprowadziła z czasem do opracowania szeregu kompozycji pirotechnicznych 
o stałej prędkości spalania, określanych mianem pirotechnicznych kompozycji opóźnia-
jących. Są one najczęściej elaborowane, a następnie prasowane ściśle określonym 
ciśnieniem do metalowych tulejek. Tulejki do niedawna ołowiane, obecnie wykony-
wane są najczęściej ze stopu cynku z 3-5 [%] dodatkiem glinu. Ze względu na ryzyko 
korozji, do stopu dodaje się do 0,3 [%] krzemu lub magnezu. Tak przygotowane tulejki 
o odpowiedniej konstrukcji i wytrzymałości, umieszczone w zapalnikach elektrycz-
nych i nieelektrycznych, pozwalają na uzyskanie precyzyjnego czasu opóźnienia. 
Oprócz tego najpopularniejszego rozwiązania, występują inne takie jak zaprasowanie 
masy w pierścieniowe wycięcie w stalowym korpusie ładunku [4]. Wśród zapalników 
zwłocznych możemy wyróżnić 4 klasy o następujących przedziałach opóźnień [5]: 

 Zapalniki milisekundowe: opóźnienie o wartości 0÷1000 [ms], o interwale  
25-50 [ms]; 

 Zapalniki ćwierćsekundowe: opóźnienie o wartości 0÷10 [s] o interwale 250 [ms]; 

 Zapalniki decysekundowe: opóźnienie o wartości 0÷8 [s] o interwale 100-500 [ms]; 

 Zapalniki sekundowe: opóźnienie o wartości 0÷7 [s] o interwale 500 [ms]. 

                                                                   
1 mateusz.polis@ipo.waw.pl, Zakład Technik Wybuchowych w Krupskim Młynie, Sieć Badawcza 

Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie. 
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2. Przygotowanie opóźniaczy pirotechnicznych 

2.1. Badane kompozycje pirotechniczne 

Do badań wyselekcjonowano dwie kompozycje opóźniające: 

 Kompozycję stosowaną w zapalnikach o opóźnieniu półsekundowym, oznaczoną 

dalej jako: 0,5S; 

 Kompozycję stosowaną w zapalnikach o opóźnieniu milisekundowym, oznaczoną 

dalej jako: QHNC-15. 

Według danych dostawcy (NITROERG S.A.) masa półsekundowa (0,5S) to kompo-

zycja pirotechniczna składająca się z antymonu i manganianu(VII) potasu w propor-

cjach masowych 50:50. Kompozycja milisekundowa (QHNC-15) to mieszanina piro-

techniczna zawierająca krzem i tlenek ołowiu(II,IV) w proporcji masowej 50:50. Obie 

kompozycje handlowo dostępne są w postaci granulowanej z dodatkiem nitrocelulozy. 

 

Rysunek 1. Badane kompozycje pirotechniczne [1]. Od lewej 0,5S oraz QHNC-15 

Przed przystąpieniem do właściwych prac badawczych, wykonano oznaczenia 

mające na celu ustalenie wrażliwości badanych kompozycji na bodźce mechaniczne. 

Badania tego typu są nadrzędne, ponieważ pozwalają na określenie poziomu bezpie-

czeństwa i ustalenie odpowiedniego postępowania z materiałami wysokoenerge-

tycznymi. Badanie wrażliwości na tarcie wykonano na podstawie polskiej normy [6] 

przy użyciu aparatu tarciowego Peters’a (rys. 2).  

  

Rysunek 2. Aparat Peters’a [1] Rysunek 3. Kafar Kasta [1] 
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Próbkę badanej substancji umieszcza się za pomocą miarki na płytce porcelanowej 

tak, aby po opuszczeniu ramienia aparatu Petersa, trąca powierzchnia stempla znalazła 

się na próbce, przy czym przed stemplem powinna się znaleźć większa część próbki, 

która dostanie się pod stempel w czasie ruchu płytki. 

Na określonym karbie ramienia należy zawiesić ciężarek o odpowiedniej masie, po 

czym uruchomić aparat przez naciśnięcie przycisku uruchamiającego aparat. Przyjmuje 

się, że przemiana wybuchowa zaszła, gdy zaobserwowano pojawienie się: płomienia, 

dymu, zapachu spalenizny, lekkiego trzasku, słabego lub silnego wybuchu. Wyniki 

badań wrażliwości na tarcie omawianych kompozycji przedstawiono w tabelach 1 i 2. 

Tabela 1. Wrażliwość kompozycji 0,5S na tarcie 

Nacisk [N] Numer próby 

360 N N N N N N 

Źródło: [1] 

Tabela 2. Wrażliwość kompozycji QHNC-15 na tarcie 

Nacisk [N] Numer próby 

360 Z      

324 Z      

252 Z      

216 Z      

192 N N N Z   

180 N N N N Z  

168 Z      

160 N N N N N N 

Źródło: [1] 

Symbol „Z” oznacza reakcję próbki w postaci występującego charakterystycznego 

trzasku, dymu, pojawieniu się płomienia. Symbol „N” (brak zapłonu) oznacza brak 

reakcji próbki. Wrażliwość masy QHNC na tarcie oznaczono na poziomie 168 N, 

natomiast masa półsekundowa nie jest wrażliwa na tarcie (brak reakcji na maksymalny 

nacisk stempla wynoszący 360 N).  

Badanie wrażliwości na uderzenie wykonano na podstawie zapisów polskiej normy 

[7]. Do badań zastosowano kafar Kasta (rys. 3) Uwzględniając przewidywaną 

wrażliwość substancji badanej należy wybrać młot o określonej masie i umieścić 

w prowadnicach kafara. W gnieździe kowadła kafara umieszcza się zestaw uderzeniowy 

z badaną próbką, a następnie należy spuścić młot z określonej wysokości na zestaw 

uderzeniowy poprzez uruchomienie zaczepu zwalniającego. Konieczna jest baczna 

obserwacja reakcji próbki na uderzenie. Przyjmuje się, że przemiana wybuchowa 

zaszła, gdy zaobserwowano pojawienie się: płomienia, dymu, zapachu spalenizny, 

lekkiego trzasku, słabego lub silnego wybuchu. 
  



 

Mateusz Polis, Karolina Nikolczuk, Piotr Koślik 

 

204 

Tabela 3. Wrażliwość kompozycji 0,5S na uderzenie 

Masa 
młota 
[  ] 

Wysokość 
spadku 
młota [  ] 

Numer próby 

1 2 3 4 5 6 

10 50 N N N N N N 

Źródło: [1] 

Tabela 4. Wrażliwość kompozycji QHNC-15 na uderzenie 

Masa 
młota 
[  ] 

Wysokość 
spadku 
młota [  ] 

Numer próby 

1 2 3 4 5 6 

10 50 Z      

10 40 Z      

5 60 Z      

5 40 Z      

5 20 N N N Z   

5 15 N N N N Z  

1 50 N N N N N N 

Źródło: [1] 

Wrażliwość masy QHNC na uderzenie oznaczono na poziomie 7,5 [J], natomiast 
masa półsekundowa (0,5S) okazała się niewrażliwa na maksymalną energię uderzenia 
młota wynoszącą 50 [J]. 

2.2. Technologia produkcji 

Do wyrobu lontów pirotechnicznych (opóźniaczy pirotechnicznych) zastosowano 
technologię wyciągania lontów w osłonie ołowianej. Metoda ta jest z powodzeniem 
stosowana w Ł-IPO – Zakładzie Technik Wybuchowych w Krupskim Młynie. Rurę 
z miękkiego stopu ołowiu z dodatkiem antymonu, zadozowaną (zaelaborowaną) badaną 
kompozycją pirotechniczną przeciąga się przez kolejne oczka (o coraz mniejszej średnicy) 
ciągarki mechanicznej do uzyskania pożądanej średnicy. Jednocześnie następuje 
zagęszczenie materiału wewnątrz rury. Efektem procesu jest długi lont pirotechniczny, 
z rdzeniem w postaci zagęszczonej kompozycji opóźniającej. Gotowy lont pirotech-
niczny jest cięty za pomocą nieiskrzących narzędzi, na odcinki o wymaganej do 
przeprowadzenia badań długości. 

2.3. Wykonanie elementów opóźniających 

Próbki wykonano zgodnie z technologią opisaną w podpunkcie 2.2. W poniższych 
tabelach przedstawiono parametry opisujące proces wyciągania oraz gotowe lonty. Na 
rysunku 4 przedstawiono schematyczny przekrój elementu opóźniającego (lontu 
pirotechnicznego). 

Tabela 5. Naważki i wymiary rur. 

Numer 
elementu 

Zastosowana 
kompozycja 

Naważka [g] Wyjściowa długość 
rury [mm] 

I 0,5S 40,5 508,34 

II 0,5S 27,8 500,00 

III QHNC-15 37,1 500,00 

IV QHNC-15 29,2 500,53 

Źródło: [1] 
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Tabela 6. Zmiana długości lontów w funkcji kolejnych przeciągnięć. 

Nr 

ciągu 

Średnica 

[mm] 

Długość [mm] i wydłużenie względne kolejnych 

elementów 

I II III IV 

C1 11,00 825  

(165%) 

816  

(163%) 

832  

(166%) 

Bd. 

C3 10,00 972  

(194%) 

955  

(191%) 

980  

(196%) 

951  

(190%) 

C5 9,00 1159 

(232%) 

1120 

(224%) 

1160 

(232%) 

1102 

(220%) 

C8 8,00 1455 

(291%) 

1410 

(282%) 

1445 

(289%) 

1362 

(272%) 

C10 7,00 1825 

(365%) 

1766 

(353%) 

1816 

(363%) 

1707 

(341%) 

C13 6,50 2170 

(434%) 

2117 

(423%) 

2176 

(435%) 

2035 

(407%) 

C15 6,00 2405 

(481%) 

2486 

(497%) 

2417 

(483%) 

2388( 

478%) 

Źródło: [1] 

Tabela 7. Parametry otrzymanych lontów. 

Numer 

elementu 

Øwew 

[mm] 

Gramatura 

[g/mb]  

Gestość 

[g/cm
3
] 

Długość czynna 

[mm] 

I 2,62 17,05 3,13 2375 

II 2,90 11,66 2,59 2385 

III 3,00 15,65 2,70 2370 

IV 2,54 12,78 2,96 2285 

Źródło: [1] 

 

Rysunek 4. Przekrój elementu opóźniającego [1]. Na rysunku zaznaczono kolejno;  

1 – rdzeń wykonany z kompozycji opóźniającej, 2 – korpus opóźniacza 
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3. Badanie otrzymanych elementów opóźniających 

3.1. Badanie inicjowania mas pirotechnicznych 

Badanie miało na celu dobranie środka inicjującego badane elementy oraz kompo-

zycje. W pierwszym etapie poddano próbie zapłonu kompozycje pirotechniczne w stanie 

nasypowym, korzystając z zapalarki gazowej. Masy w postaci sypkiej każdorazowo 

zostały zainicjowane. W próbie zapłonu kompozycji w postaci zagęszczonej, uzyskanej 

w procesie wyciągania w osłonie ołowianej, inicjowanie od płomienia nie powiodło 

się. Kolejne doświadczenia przeprowadzone zostały z wykorzystaniem główek zapal-

czych. Zastosowano główki zapalcze GZ 0,2 produkcji NITROERG S.A. Układ badawczy 

przedstawiono na rysunku 5. Sposób ten okazał się jednak niewłaściwy, impuls 

generowany przez główkę był za krótki dla prawidłowego i pewnego zainicjowania 

kompozycji. Ostatecznie zapłon kompozycji inicjowano z wykorzystaniem lontu pro-

chowego, z dodatkiem niewielkiej ilości masy opóźniającej (w roli kompozycji pośredniej, 

tj. ułatwiającej zapłon), w postaci luźnej podsypki. Na rysunku 6 przedstawiono 

omówiony powyżej układ, wykorzystujący lont prochowy jako środek inicjujący. Ten 

sposób inicjowania okazał się niezawodny w każdej próbie.  

Na podstawie badań wstępnych ostatecznie zdecydowano się w pracy na zastoso-

wanie lontu prochowego jako inicjatora opóźniaczy pirotechnicznych w kolejnych 

badaniach strzałowych. 

  

Rysunek 5. Układ do testu główką zapalczą [1]. Na 

rysunku zaznaczono kolejno; 1 – główka zapalcza, 

2 – tuleja montażowa,  

3 – element opóźniający, 4 – przewody strzałowe 

Rysunek 6. Układ do testu zapłonu lontem 

prochowym [1]. Na rysunku zaznaczono kolejno; 

1 – lont prochowy; 2 – osłonka montażowa,  

3 – podsypka zapłonowa,  
4 – element opóźniający 

3.2. Badanie prędkości spalania 

Celem kolejnego etapu badań było określenie prędkości palenia kompozycji piro 

technicznych. W badaniu wykorzystano metodą zwarciową. Metoda badawcza polegała 

na pomiarze prędkości palenia pomiędzy punktem start i stop, o znanej długości L. 

Zasada pomiaru jest następująca: w badanym ładunku umieszcza się czujnik zwarciowy, 

wykonany z izolowanego drutu o możliwie jak najmniejszej średnicy, skręconego 

w tzw. zwijkę. Sonda pomiarowa połączona jest z aparaturą pomiarową oraz zasilającą. 

Po zamontowaniu rozwiera się mechanicznie jeden z końców sondy zwarciowej, kiedy 

drugi jest połączony z aparaturą pomiarową. Skutkiem tego jest otwarcie obwodu 

i zanik sygnału prądowego. Przechodzący przez kolejne warstwy kompozycji piro-



 

Analizy eksperymentalne i numeryczne pirotechnicznych układów opóźniających 

 

207 

technicznej front palenia w momencie dotarcia do sond powoduje stopienie izolacji 

i zwarcie układu pomiarowego. W ten sposób wyzwalana zostaje zmiana przebiegu 

wywołana gwałtownym spadkiem lub wzrostem napięcia generowanego przez zasilacz 

w układzie pomiarowym, co jest rejestrowane za pomocą oscyloskopu. W przygoto-

wanych elementach opóźniających w ściśle określonej odległości, wykonane zostały 

niewielkie otwory przelotowe (o średnicy 1,5-0,8 [mm]) przeznaczone do montażu 

sond pomiarowych. W pierwszej kolejności wytypowane zostały sondy z cienkiego 

drutu miedzianego (o średnicy 0,12 [mm]) pokrytego lakierem. Uformowane w sondy 

pomiarowe druciki zostały umieszczone w otworach przelotowych, po czym za 

pośrednictwem stabilizowanego zasilacza zostały połączone z oscyloskopem. Następ-

nie przeciwległe końce sond pomiarowych zostały rozcięte w celu przerwania obwodu. 

W eksperymentach z użyciem izolowanego drucika miedzianego impuls cieplny 

frontu palenia był zbyt krótki i niewielki, by prawidłowo zewrzeć tor pomiarowy. 

W kolejnych badaniach zastosowane zostały sondy składające się z dwóch różnych 

drucików tj. drucika miedzianego pokrytego warstwą lakieru o średnicy 0,12 [mm] 

oraz drucika chromoniklowego o średnicy 0,1 [mm]. Sonda tego typu w kolejnych 

testach reagowała prawidłowo. Na rysunku 7 przedstawiony został układ zastosowany 

w badaniach pomiaru szybkości spalania.  

 

Rysunek. 7. Układ badawczy do oznaczania prędkości palenia [1]. Na rysunku zaznaczono kolejno;  
1 – lont prochowy; 2 – tuleja montażowa; 3 – odcinek opóźniacza o długości L; 4 – sondy pomiarowe 

Długość badanych opóźniaczy pirotechnicznych wynosiła 150 [mm]. Pomiary pręd-

kości palenia mas były wykonywane dla stałych odcinków: długość odcinka L wynosiła 

100 [mm], długość odcinka A, przeznaczona na rozbieg i dobieg frontu spalania 

wynosiła 25 [mm]. 

 Wyniki rejestrowano za pomocą układu składającego się z kondycjonera sygnału 

PA-3000, oscyloskopu dwukanałowego Agilent 54622A oraz oscyloskopu cztero-

kanałowego Gw-Instek GDS 2204. 
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Rysunek 8. Przebieg napięcia zarejestrowany za pomocą oscyloskopu Agilent [1] 

Na podstawie określenia zmian napięcia wywołanego zwarciem układu określono 

dokładnie czas między punktami start i stop. Zarejestrowaną za pomocą oscyloskopu 

charakterystykę prądowo-napięciową analizowano następnie za pomocą oprogramo-

wania Microsoft Excel, co pozwoliło na wyliczenie prędkości palenia. 

3.3. Badanie zdolności inicjowania spłonki 

W badaniach sprawnościowych poddano ocenie zdolność zainicjowania standar-

dowej spłonki typu ZnT8 od lontu pirotechnicznego (opóźniacza pirotechnicznego).  

  

Rysunek 9. Spłonka z odcinkiem opóźniacza pirotechnicznego [1]. Na rysunku zaznaczono kolejno:  

1 – ładunek pierwotny; 2 – ładunek pośrednie; 3 – ładunek wtórny; 4 – czapeczka aluminiowa; 5 – rdzeń 
z kompozycji pirotechnicznej; 6 – otoczka ołowiana; 7 – łuska. 

Na rysunku 9 przedstawiono schemat układu do badania zdolności inicjowania 

spłonki. Na kolejnym rysunku (rys. 10) przedstawiony został układ badawczy 

przeznaczony do oceny sprawnościowej (zdolności inicjującej) z równoczesnym pomiarem 

prędkości palenia. Podobnie jak w przypadku badań związanych z pomiarem prędkości 

spalania, sondy K1 i K2 wykonane zostały z cienkiego drutu miedzianego o średnicy 

0,12 [mm] pokrytego warstwą lakieru oraz drucika chromoniklowego o średnicy  

0,1 [mm]. Sonda K3 wykonana została z izolowanego drutu miedzianego, o średnicy 

0,4 [mm] uformowanego w sondę rozwarciową (tj. rejestrowano moment rozwarcia 

obwodu). 
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Rysunek 10. Układ do jednoczesnego badania prędkości spalania oraz zdolności inicjującej [1]. Na rysunku 

zaznaczono kolejno; 1 – lont prochowy; 2 – tulejka montażowa; 3 – element opóźniający; 4 – sondy 
pomiarowe do badania prędkości spalania; 5 – spłonka; 6 – sonda badająca szybkość zadziałania spłonki;  

7 – płytka testowa 

4. Wyniki pomiarów 

4.1. Prędkość spalania 

W poniższej tabeli przedstawiono uśrednione wyniki badania prędkości spalania 
badanych opóźniaczy pirotechnicznych. Dla każdej serii opóźniaczy pirotechnicznych 
wykonano 10 pomiarów.  

Tabela 8. Prędkości spalania badanych kompozycji 

Seria I II III IV 
Kompozycja 0,5S 0,5S QHNC-15  QHNC-15  
Prędkość 
[mm/s] 0,54 0,54 5,59 5,57 
Gęstość  
[g    ] 3,13 2,59 2,70 2,96 

Źródło: [1] 

4.2. Badanie zdolności inicjującej 

W każdym badanym przypadku lont pirotechniczny zainicjował zastosowaną spłonkę 
ZnT8. Dla każdego układu badanie zostało powtórzone dziesięciokrotnie. Poniżej 
przedstawiono widok układu badawczego oraz widok kontrolnej płytki aluminiowej, 
świadczący o zadziałaniu spłonki. 

 
 

Rysunek 11. Układ przygotowany do testu 

[1] 

Rysunek 12. Płytka kontrolna po 

prawidłowym zadziałaniu układu [1] 
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5. Symulacja komputerowa palenia masy pirotechnicznej 

W programie ANSYS 11, w pakiecie Autodyn został zaimplementowany model 
opisujący stan materiałów wysokoenergetycznych, uwzględniający prochy czy też 
kompozycje pirotechniczne. Równania stanu opisujące zjawiska spalania i deflagracji 
nazwane zostały: Eos Powder Burn. Algorytm umożliwia opisanie stanu materiałów za 
pomocą dwóch formuł. 

Pierwsza formuła oparta jest na równaniach stanu JWL (Jones-Wilkins-Lee) i dedy-
kowana jest materiałom wysokoenergetycznym, które mogą detonować. Druga formuła, 
z wykładniczym równaniem stanu dedykowana jest materiałom, dla których widoczna 
jest zależność prędkości palenia od ciśnienia. Do tej grupy materiałów należy zaliczyć 
między innymi paliwa, prochy oraz kompozycje pirotechniczne. Algorytmy Eos 
Powder Burn umożliwiają symulowanie zjawisk spalania przy zastosowaniu modeli 
Lagrange'a, SPH (punktów swobodnych) oraz Eulera. Przy czym stosując równanie 
z wykładniczą reakcją spalania, modelowanie należy przeprowadzać tylko w środo-
wisku Eulera. 

Istnieje potrzeba numerycznych symulacji zjawisk zachodzących w materiale, 
których dominującą postacią przemiany wybuchowej jest spalanie, a nie detonacja. 
Skomplikowane reakcje chemiczne, które opisują procesy spalania materiału wysoko-
energetycznego są niezwykle trudne do zamodelowania, zarówno z matematycznego, 
jak i fizycznego punktu widzenia. W związku z tym zaproponowano model 
matematyczny, opisujący stan materiału oparty na podstawie uśrednionych procesów 
i parametrów zachodzących globalnie w układzie. Model ten został opracowany 
z wykorzystaniem szczegółowych badań i różnych eksperymentów obejmujących 
materiały wysokoener-getyczne, gdzie ruchy konwekcyjne w procesie palenia podążają 
za frontem ciśnienia fali uderzeniowej. Ten mechanizm palenia można zaobserwować 
w wielu urządzeniach zapalających oraz amunicji. Celem niniejszego rozdziału pracy 
jest symulacja procesu palenia kompozycji pirotechnicznej, w środowisku 
oprogramowania firmy ANSYS – Autodyn. 

5.1. Model geometryczny i numeryczny – test Koenen’a 

Symulacje numeryczne procesu palenia kompozycji pirotechnicznej, wykonano 
modelując układ dla testu Koenen’a. Założono wstępne nagrzanie materiału łuski do 
temperatury 250 [°C] oraz zapłon masy pirotechnicznej. Parametry i podstawowe 
wymiary układu, tj. łuski, korka, nakrętek zamykających opracowano w oparciu 
o normę [8] (rys. 13). 

 
Rysunek 13. Wymiary łuski przyjęte do testu Koenena [1] 
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Na rysunku 14 przedstawiono przekrój układu z widocznymi elementami oraz 

siatkę elementów skończonych. Ponieważ symulacje procesów palenia, podobnie jak 

detonacji wymagają siatek typu Eulera, model posiada dodatkową przestrzeń dyskre-

tyzowaną. Przyczynia się to do budowy układu z bardzo dużą ilością elementów 

i węzłów. Poniższy model zawiera ponad 700000 elementów i węzłów, na których 

program wykonuje skomplikowane obliczenia matematyczne tj. transformacje. 

Geometrię zespołu nakrętki uproszczono stosując układ jednolity w postaci calizny. 

Zmniejsza to wystąpienie liczby kontaktów, przez co poprawia dokładność i szybkość 

wyliczeń. 

  

Rysunek 14. Model – przekrój z naniesioną siatką elementów [1] 

5.2. Przebieg symulacji 

W rozpatrywanej analizie poddano ocenie proces deformacji i niszczenia łuski 

wypełnionej kompozycją pirotechniczną. Za pomocą odkształceń skutecznych (efek-

tywnych) można ocenić proces „płynięcia” materiału i prawdopodobne pęknięcia 

ścianki łuski. 

Kolejne obrazy przedstawiają mapę odkształceń plastycznych (rys. 15). 
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Rysunek 15. Symulacja testu Koenena – efektywne odkształcenia [1] 

Intensywne czerwone zabarwienie (górna część skali) przedstawia miejsca z przek-

roczonymi dopuszczalnymi odkształceniami. W kolejnych etapach w tych miejscach 

nastąpi prawdopodobnie przerwanie ciągłości materiału i pęknięcia. Z przyczyn nume-

rycznych i czasowych (małych krok czasu obliczeń) dalsza analiza została przerwana. 

Możliwe jest na tym etapie określenie miejsc wystąpienia pęknięć. W celu zobrazo-

wania obszaru zniszczenia kolejny obraz przedstawiony został z zawężonymi wartościami 

efektywnych odkształceń (rys. 16). W tych miejscach występują również przekro-

czone dopuszczalne naprężenia właściwe dla analizowanej stali. 
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Rysunek 16. Odkształcenia efektywne [1] Rysunek 17. Odkształcenia efektywne [1] 

 

Rysunek 18. Naprężenia zredukowane [1] Rysunek 19. Naprężenia plastyczne [1] 

Oceniając energię odkształceń plastycznych obserwuje się pokrycie obszaru znisz-

czenia z wystąpieniem maksymalnych wartości energii – rysunek 20. Rysunek 21 

przedstawia poziom energii charakteryzujący odkształcenia plastyczne łuski. 

  

Rysunek 20. Koncentracja energii uplastyczniającej [1] 
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Rysunek 21. Energia odkształceń plastycznych [1] 

Na kolejnym obrazie (rys. 22) przedstawiono przekrój układu z widoczną mapą 

ciśnień. Produkty reakcji generują wysokie ciśnienie, z największą wartością 

wynoszącą ponad 220 [MPa] w górnej części łuski, pod dnem korka. 

 

Rysunek 22. Rozkład ciśnień w układzie [1] 
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6. Wnioski 

W pracy przedstawiono przykładową metodykę badania opóźniających kompozycji 

pirotechnicznych składających się z antymonu i manganianu(VII) potasu (0,5S) oraz 

krzemu i tlenku ołowiu(II,IV) (QHNC-15). Badane układy charakteryzowały się wysoką 

powtarzalnością mierzonych parametrów. Należy mieć na uwadze, że ewentualne 

niewielkie rozbieżności mogły wynikać z szeregu różnych czynników. Zapropono-

wana na potrzeby pracy technologia wyciągania elementów opóźniających w loncie 

ołowianym, cechuje się pewnym rozrzutem parametrów geometrycznych otrzymanych 

elementów – mowa tutaj szczególnie o średnicy rdzenia pirotechnicznego. Istnieje 

również ryzyko wystąpienia przewężeń lub tzw. martwych stref. Implikuje to również 

możliwość zróżnicowania gęstości kompozycji, w kolejnych odcinkach lontu piro-

technicznego. 

Przeprowadzona symulacja za pomocą oprogramowania rodziny ANSYS pozwoliła 

na ocenę parametrów kompozycji pirotechnicznej, bez konieczności fizycznego wyko-

nania badania. Oczywiście możliwości tego typu oprogramowania są znacznie szersze 

i należy podkreślić ważną rolę symulacji w projektowaniu i aplikacjach materiałów 

wysokoenergetycznych.  
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Analizy eksperymentalne i numeryczne pirotechnicznych układów opóźniających 

Streszczenie  
Potrzeba opracowania mas opóźniających wynika głównie z konieczności bezpiecznego i optymalnego 

użycia materiałów wysokoenergetycznych i innych środków strzałowych o przeznaczeniu cywilnym 

i wojskowym. Dzięki specyficznym właściwościom mas opóźniających, m.in. niewielkiej zależności 

prędkości ich palenia od ciśnienia zewnętrznego i temperatury, możliwe jest zastosowanie tego rodzaju 

układów pirotechnicznych w celu zapewnienia odpowiedniego czasu opóźnienia w urządzeniach 

detonujących. W pracy przedstawiona została technologia otrzymywania opóźniaczy pirotechnicznych 

w osłonie metalowej metodą wyciągania. Została wykonana seria elementów opóźniających w kilku 

wariantach dla masy półsekundowej oraz milisekundowej. Zaproponowana metodyka badawcza pozwoliła 
ocenić właściwości i parametry proponowanych mas. Wykonana została symulacja numeryczna procesu 

spalania masy pirotechnicznej. 

Słowa kluczowe: masy opóźniające, pirotechnika, materiały wysokoenergetyczne 
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Experimental and numerical analysis of pyrotechnic delay systems 

Abstract 

The demand to develop delay compositions is mainly coming from need for safe and optimal use of high 

energetic materials and other blasting agents for civil and military use. Thanks to specific properties of 
delay masses, like low dependence of their combustion velocity on external pressure or temperature, it’s 

possible to use this kind of pyrotechnic systems to provide right delay time in detonating devices. This 

paper presents the technology of obtaining pyrotechnic delay elements in a metal sheath by the method of 

drawing. A series of delay elements was made in a different variants for half second and millisecond delay 
composition. The proposed research method allowed to estimate the properties and parameters of the 

proposed compositions. Numerical simulation of combustion process of pyrotechnic composition was 

performed. 

Keywords: delay compositions, pyrotechnics, high energetic materials 
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Modele kinetyki adsorpcji  

oraz równowagowej adsorpcji jonów metali ciężkich  

z roztworów wodnych na biowęglach 

1. Wstęp 

Jednym z najbardziej znanych zjawisk powierzchniowych jest adsorpcja, proces 

polegający na zmianie stężenia (gęstości) substancji na powierzchni w porównaniu 

z jej stężeniem (gęstością) w fazie objętościowej. Zmiana gęstości może być procesem 

fizycznym (tzw. adsorpcja fizyczna), w którym biorą udział np. siły van der Waalsa 

czy też wiązania wodorowe, lub procesem polegającym na tworzeniu związków 

chemicznych z atomami/grupami atomów (centra adsorpcyjne) na powierzchni (tzw. 

chemisorpcja lub adsorpcja chemiczna). Procesy adsorpcyjne można klasyfikować na 

podstawie rodzajów graniczących faz: gaz-ciecz, ciecz-ciecz, ciecz-ciało stałe oraz 

gaz-ciało stałe [1-3].  

Celem niniejszego opracowania jest krótkie i zwięzłe przedstawienie wybranych 

modeli kinetyki adsorpcji oraz adsorpcji równowagowej mających zastosowanie do 

opisywania eksperymentalnych danych procesu adsorpcji jonów metali ciężkich 

z roztworów wodnych na biowęglach. 

2. Opis zagadnienia 

2.1. Biowęgiel 

Biowęgiel jest drobnoziarnistym karbonatem, który wykazuje pośrednią 

biodegradowalność oraz wysoką zawartość węgla. Organiczne ciało stałe otrzymuje się 

w wyniku pirolizy różnego rodzaju biomasy, m.in. rośliny energetyczne (np. wierzbę), 

obornik bydlęcy, odpady leśne, biomasę rolniczą (głównie kukurydzę i rzepak), odpady 

z przetwórstwa spożywczo-rolniczego (np. łuski ryżowe), w temperaturze 100-900
o
C 

[1]. Otrzymanie odpowiedniego biowęgla jest uzależniony głównie od właściwości 

fizykochemicznych biomasy (np. wilgotności, rozmiaru cząstek, zawartości węgla) 

oraz parametrów procesu pirolizy (np. temperatury, czasu retencji) [2].  

Biowęgiel wykorzystuję się w wielu sferach życia. Ze względu na jego wysoką 

wartość opałową, karbonat stosuje się jako odnawialne paliwo w elektrociepłowniach 

oraz w elektrowniach. W wyniku tego, że biowęgiel produkowany jest z różnorodnych 

odpadów, pozwala to na odpowiednie zagospodarowanie śmieci znajdujących się na 

wysypiskach i odzysk z nich energii. Innym znanym zastosowaniem jest wykorzystanie 

biowęgla jako dodatek poprawiający jakość gleby poprzez optymalizacje kompos-

towania, ograniczenie emisji amoniaku, sekwestracje węgla czy też retencję i wymianę 

substancji pokarmowych w glebie [1, 2]. Karbonat wykazuje rozwiniętą powierzchnię 
                                                                   
1 a.tomczyk@ipan.lublin.pl, Zakład Fizykochemii Materiałów Porowatych, Instytut Agrofizyki im. Bohdana 

Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk, Lublin, http://www.ipan.lublin.pl/. 
2 z.sokołowska@ipan.lublin.pl, Zakład Fizykochemii Materiałów Porowatych, Instytut Agrofizyki im. 

Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk, Lublin, http://www.ipan.lublin.pl/. 
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właściwą oraz strukturę mikro/mezoporowatą. W wyniku, czego znalazł również zasto-

sowanie jako adsorbent. W strukturze biowęgla wyróżnia się dwie frakcje: karboni-

zowaną i niekarbonizowaną. Reprezentują różne mechanizmy sorpcji [1]. Adsorpcja na 

karbonizowanej fazie biowęgla charakteryzuje się nieliniowością, podczas gdy sorpcja 

na fazie niekarbonizowanej zachodzi w wyniku mechanizmu podziału.  

2.2. Kinetyka adsorpcji 

Zgodnie z definicją pod pojęciem szybkości reakcji przyjmuje się zmianę stężenia 

reagentów lub produktów reakcji w czasie [3]. Zależy ona od wielu czynników np. 

temperatury, pH roztworu, rodzaju rozpuszczalnika, porowatości adsorbentu oraz 

budowy i wielkości cząsteczek adsorbatu.  

Przed opisem danych kinetyki adsorpcji należy znać rząd badanej reakcji. W istocie, 

rząd reakcji oraz stała szybkości są zazwyczaj jednocześnie wyznaczane z danych 

doświadczalnych, chociaż określenie rzędu reakcji może być również dokonane na 

drodze rozważań teoretycznych.  

W literaturze dyskutowano o wielu modelach opisu adsorpcji z roztworów lub 

z fazy gazowej na biowęglach. Rozważano równania rzędu pseudo-pierwszego oraz 

pseudo-drugiego opisujące adsorpcję odwracalną, jak też odpowiednie równania dla 

adsorpcji nieodwracalnej [4, 5]. Wyprowadzono również teorie oparte na koncepcji 

pojemności adsorpcyjnej adsorbentu [7, 10-12]. Najczęściej stosowane równania na 

szybkości adsorpcji jonów na biowęglach to równanie Lagrergren’a [6], równanie Ho 

i McKay [7] oraz model Webera i Morrisa [8].  

2.3. Wybrane modele opisujące kinetykę adsorpcji 

Zastosowanie równań do opisu danych doświadczalnych sprowadza się do wyzna-

czenia parametrów tych równań. Najwygodniejszym sposobem postępowania jest 

sprowadzenie równań do postaci liniowej i zastosowanie analizy regresji liniowej. 

Rozwiązanie tego zagadnienia nie jest jednoznaczne i różni autorzy proponowali różne 

postacie liniowe równań. W tabeli 1 przedstawiono wybrane równania opisujące 

szybkość reakcji. 

Tabela 1. Proponowane w literaturze równania kinetyczne 

Autor Rok Równanie Wykres 

Lagergren 1898 l                   qt vs t 

Ho i McKay 1999 
 

  
 

 

      
 

 

  
 qt vs t 

Weber i Morris 1963        
 

    qt vs t1/2 

Źródło: Opracowanie własne 

W 1898 Lagergren [6] przeprowadził doświadczenia kinetyki adsorpcji kwasu 

szczawiowego oraz kwasu malonowego na węglu drzewnym. Do opisu danych 

doświadczalnych zaproponował on następujące równanie:  

l                         (1) 
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gdzie: qe oraz qt są kolejno pojemnościami adsorpcji w równowadze (Lagergren 

wyznaczał je w mg/g) oraz po upływie czasu t (wyrażanego przez niego w min), k1 jest 

stałą szybkości adsorpcji (w jednostkach 1/min).  

Natomiast zaproponowany w 1999 roku przez Ho i McKay kinetyczny model 

pseudo-drugiego rzędu zakłada, że szybkość zajmowania dostępnych miejsc 

aktywnych przez adsorbat jest proporcjonalna do kwadratu liczby miejsc niezajętych 

[9]. Równanie modelu kinetycznego pseudo-drugiego rzędu w formie liniowej ma 

postać:  

 

  
 

 

     
  

 

  
         (2) 

gdzie: k2 jest stałą szybkości adsorpcji (w jednostkach g/mg·min) jest to stała 

szybkości reakcji drugiego rzędu, qe oraz qt są kolejno pojemnościami adsorpcji 

w równowadze (mg/g). 

Równanie (2) jest jednym z pierwszych w literaturze równań kinetyki adsorpcji 

pseudo-drugiego rzędu przedstawiających szybkość adsorpcji opartych na „wielkości 

adsorpcji”, tj. ilości zaadsorbowanej przez jednostkę masy adsorbentu, a nie na 

stężeniu (jak zazwyczaj ma to miejsce w przypadku faz objętościowych). Powyższe 

założenie wynika faktu, że „pojemność adsorpcyjna” zależy od rozdrobnienia adsorbatu, 

ponieważ zmniejszenie wielkości ziaren adsorbentu powoduje zwiększenie ilości 

dostępnych miejsc adsorpcyjnych. 

Proces adsorpcji z roztworu obejmuje trzy etapy:  

 dyfuzja zewnątrzcząstkowa (tj. w filmie granicznym transport adsorbatu z objętości 

roztworu do zewnętrznej powierzchni adsorbentu poprzez dyfuzję przez warstwę 

graniczną);  

 dyfuzja wewnątrzcząstkowa (tj. dyfuzja adsorbatu w porach adsorbentu); 

 adsorpcję adsorbatu w miejscu aktywnym na powierzchni adsorbentu.  

Pierwszy etap zależy głównie od adsorbatu oraz rodzaju rozpuszczalnika i rządzą 

nim prawa dyfuzji. Natomiast drugi i trzeci etap w głównej mierze zależą od rodzaju 

adsorbentu. Przyjmuje się, że adsorpcja adsorbatu na miejscu aktywnym zachodzi 

bardzo szybko. Zatem szybkość procesu adsorpcji może być determinowana poprzez 

dyfuzję w filmie granicznym oraz dyfuzję wewnątrzcząstkową.  

W celu zbadania mechanizmu kontrolującego kinetykę procesu adsorpcji jonów na 

porowatych adsorbentach wykorzystywane jest model dyfuzji wewnątrzcząstkowej 

zaproponowany przez Webera-Morrisa w 1963 roku [8]. Zgodnie z modelem, 

szybkość transferu masy może być wyrażona, jako funkcja pierwiastka kwadratowego 

czasu i może być opisana równaniem:  

       
 

           (3)  

gdzie: kD jest stałą szybkości dyfuzji wewnątrzcząstkowej (mg/g· min
0.5

), C jest 

stałą wprost proporcjonalną do grubości warstwy granicznej (mg/g). Zależność qt = 

f(t0.5
) pozwala identyfikować mechanizm adsorpcji i może przybierać charakter jedno- 

lub wieloliniowy. W pierwszym wypadku, gdy zależność jest prostoliniowa w całym 

zakresie i przechodzi przez początek układu współrzędnych (C = 0), wówczas etapem 

kontrolującym proces adsorpcji jest dyfuzja wewnątrzcząstkowa. Natomiast, gdy 
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prostoliniowa zależność nie przechodzi przez początek układu współrzędnych (C ≠ 0), 

oznacza, że dyfuzja wewnątrzcząstkowa jest zaangażowana w proces adsorpcji, 

jednakże nie jest etapem kontrolującym szybkości procesu adsorpcji. Punkt przecięcia 

prostej z osią rzędnych odzwierciedla grubość warstwy granicznej C. W drugim przy-

padku, gdy zależność ma charakter wieloliniowy, model dyfuzji wewnątrzcząstkowej 

wykazuje, że istnieją dwa lub więcej etapy składające się na proces adsorpcji. Etap 

pierwszy związany jest z dyfuzją adsorbatu przez roztwór do zewnętrznej powierzchni 

adsorbentu. Etap drugi odpowiada dyfuzji wewnątrzcząstkowej limitującej szybkość 

procesu. Natomiast etap trzeci związany jest z osiągnięciem stanu równowagi 

adsorpcyjnej.  

Najczęściej równanie pseudo-drugiego rzędu znalazło zastosowanie do opisu doś-

wiadczalnych danych adsorpcji na granicy faz ciecz-ciało stałe (np. na glebach, mine-

rałach, organicznych ciałach stałych, różnego rodzaju kompozytach) [4, 5, 10, 13-26].  

Szewczuk-Karpisz i inni [19] dowiedli, że dane eksperymentalne kinetyki adsorpcji 

jonów miedzi na aktywnym węglu są idealnie opisywane za pomocą równania Ho 

i McKay. Tomczyk i inni [5] zaobserwowali, że równanie to również dobrze opisuje 

kinetykę adsorpcji jonów miedzi na dwóch różnych glebach: Haplic Luvisol i Haplic 

Podzol z różnymi dawkami biowęgla wytworzonego ze zrębków drzewnych w tem-

peraturze 650°C. W innym doświadczeniu dotyczącym kinetyki i adsorpcji jonów 

metali ciężkich na biowęglach uzyskanych w różnych temperaturach pirolizy [4], stwier-

dzono również, ze kinetykę adsorpcji prawidłowo opisuje równanie pseudo-drugiego 

rzędu. Wykazano w nim także, że wraz ze wzrostem stężenia metali w roztworze rośnie 

procentowa zdolność ich adsorpcji. Równanie to również idealnie opisuje dane ekspery-

mentalne dotyczące adsorpcji jonów na kompozytach [20, 21]. Równanie pseudo-

drugiego rzędu, oprócz adsorpcji dwuwartościowych jonów, zastosowano z dobrym 

skutkiem do analizy adsorpcji metali jednowartościowych. Antunes i inni [26] opisali 

dane eksperymentalne adsorpcji srebra na biowęglu wytworzonym w pirolizie wspo-

maganej mikrofalami za pomocą równania pseudo-drugiego rzędu, a współczynniki 

korelacji w wyżej wymienionych badaniach były powyżej 0.99.  

Model dyfuzji wewnątrzcząstkowej znalazł zastosowanie w wielu badaniach, m.in. 

w adsorpcji jonów ołowiu w obecności jonów kadmu na chemicznie modyfikowanym 

popiele węglowym [25] czy adsorpcji cynku, miedzi, ołowiu i kadmu na biowęglach 

otrzymanych w różnych temperaturach pirolizy [4], a współczynniki korelacji w wyżej 

wymienionych badaniach były powyżej 0,99. 

2.4. Równowaga adsorpcyjna jonów metali ciężkich  

Adsorpcja na granicy faz ciecz-ciało stałe jest procesem, w którym adsorpcji ulegają 

zarówno cząsteczki substancji rozpuszczonej, jak i cząsteczki rozpuszczalnika. Skład-

niki roztworu przy zmianie stężenia wypierają się wzajemnie z warstwy powierzch-

niowej, co jest cechą najbardziej charakterystyczną w procesie adsorpcji z roztworów. 

Wielkość adsorpcji wyznaczana jest zarówno oddziaływaniem pomiędzy adsorbentem 

a każdym ze składników roztworu (np. jonów metali), jak i wzajemnym oddziały-

waniem cząsteczek składników roztworu [3]. 

Konstrukcja modeli adsorpcji ma na celu wyprowadzenie prostej zależności pomiędzy 

ilością zaadsorbowaną a stężeniem metalu w roztworze znajdującymi się w równo-

wadze, w stałej temperaturze. Taka zależność nosi nazwę izotermy adsorpcji [3]. 
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2.5. Wybrane modele adsorpcji równowagowej  

W roku 1916 Langmuir jako pierwszy zaproponował matematyczny opis adsorpcji 

monowarstwowej [27]. Jego teoria opierała się na założeniach, że:  

 proces adsorpcji prowadzi do równowagi dynamicznej, podczas której liczby 

adsorbowanych i desorbowanych cząsteczek w czasie dłuższym od czasu ustalania 

się równowagi są stałe; 

 adsorbent ma ściśle określoną liczbę miejsc aktywnych (proporcjonalnych do 

wielkości powierzchni); 

 na adsorbencie tworzy się monowarstwa adsorbatu; 

 pomijane są oddziaływania boczne pomiędzy zaadsorbowanymi molekułami; 

 na jedno miejsce aktywne przypada tylko jedna cząsteczka adsorbatu; 

 adsorpcja jest zlokalizowana.  

Równanie izotermy Langmuira (stosowane również do opisu adsorpcji jonów 

metali ciężkich) ma postać: 

   
      

      
         (4) 

gdzie: qe jest ilością zaadsorbowanego adsorbatu, która jest funkcją stężenia 

równowagowego adsorbatu Ce (mg/g), KL jest miarą powinowactwa adsorbatu do 

powierzchni (L/mg), Qm to maksymalna ilość jonów metali w warstwie monomole-

kularnej (mg/g).  

Model sprawdza się w opisaniu danych eksperymentalnych adsorpcji jonów metali 

ciężkich. Szewczuk-Karpisz i inni [19] dowiedli, że dane eksperymentalne adsorpcji 

jonów miedzi na aktywnym węglu są idealnie opisywane za pomocą izotermy 

Langmuira. Również to równanie bardzo dobrze opisuje dane eksperymentalne doty-

czące adsorpcji jonów miedzi i ołowiu na kompozytach [20, 21]. Oprócz adsorpcji 

dwuwartościowych jonów, równanie to sprawdziło się w opisie adsorpcji metali 

jednowartościowych. Antunes [26] opisał dane eksperymentalne adsorpcji srebra na 

biowęglu za pomocą równania Langmuira. 

Całkowicie empirycznym równaniem, które było stosowane do opisu adsorpcji na 

ciałach stałych, jest równanie Freundlicha. Równanie izotermy Freundlicha jest 

najczęściej zapisywana jako: 

       
  

   
 
 

          (5) 

gdzie qe jest ilością zaadsorbowanych jonów metali w równowadze (mg/g), Ce jest 

równowagowym stężeniem jonów w roztworze (mg/L), a KF (w jednostkach qe), a n, 

0 < n < 1, są stałe Freundlicha ([mg/g(L/mg)
1/n
]), które reprezentują odpowiednio 

pojemność sorpcyjną i „parametr heterogeniczności” [28].  

Model sprawdził w opisaniu adsorpcji kadmu, chromu, miedzi oraz ołowiu z kwaso-

wych roztworów wodnych na biowęglach wyprodukowanych z korzeni róży oraz 

łodygi eukaliptusa w temperaturze 450°C [29]. Również to równanie bardzo dobrze 

opisuje dane eksperymentalne dotyczące adsorpcji jonów cynku na biowęglach otrzyma-

nych w wyniku pirolizy bambusa, zrębków drzewnych oraz łusek ryżu w temperaturze 

550°C [30]. Oprócz adsorpcji jonów na biowęglach, równanie to sprawdziło się 
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w opisie adsorpcji metali na glebie z dodatkiem biowęgla. Jiang i inni [31] opisali dane 

eksperymentalne adsorpcji ołowiu na glebach z dodatkiem biowęgla wytworzonego ze 

słomy ryżowej i słomy z orzeszków ziemnych w trzech różnych temperaturach: 300, 

400 i 500°C.  

Wiele istniejących modeli adsorpcji przyjmuje, że powierzchnia adsorbentu jest 

energetycznie i geometrycznie jednorodna. Jednak w rzeczywistości ogromna większość 

materiałów adsorpcyjnych wykazuje heterogeniczność. Większość teorii adsorpcji na 

powierzchniach niejednorodnych oparta jest na zastosowaniu tak zwanej całkowej 

izotermy adsorpcji, zgodnie, z którą izoterma adsorpcji na powierzchni niejednorodnej 

jest statystyczną średnią izoterm adsorpcji na powierzchniach jednorodnych, a „udział” 

kolejnych modelowych „izoterm jednorodnych” (tj. ich wagi statystyczne) to „funkcja 

rozkładu energii adsorpcji”. Kolejne postacie analityczne izoterm adsorpcji na 

powierzchni niejednorodnej wyprowadzone mogą być zakładając różne modele 

adsorpcji na powierzchni jednorodnej i kolejne postacie analityczne funkcji rozkładu 

energii adsorpcji. Metoda ta została zastosowana do opisu adsorpcji jonów na ciałach 

stałych, w szczególności na glebach [9, 29]. 

Spośród licznych równań izoterm adsorpcji, które zastosowane mogą być do opisu 

adsorpcji jonów na powierzchniach niejednorodnych, przedstawione zostaną dwa 

równania: izoterma Langmuir’a-Freundlicha (równanie 7) oraz izoterma Dubinina-

Raduszkiewicza (równanie 8) [9, 32-33].  

Izotermy pierwszego oraz drugiego typu znalazły zastosowanie do opisu doświad-

czalnych danych adsorpcji na granicy faz ciecz-ciało stałe (np. na glebach, minerałach, 

organicznych ciałach stałych, różnego rodzaju kompozytach) [4-5, 19-22, 24, 26, 32-52].  

Równania pierwszego typu mają ogólną postać: 

  

  
     

     
 

        
 

 

 
        (6) 

gdzie n i m stanowią parametry niejednorodności energetycznej charakteryzujące 

kształt rozkładu energii adsorpcji. Parametry niejednorodności spełniają warunek: 

0 < n ≤ 1 < m ≤ 1. 

Jeśli n = 1 to równanie znane jest jako równanie Langmuira-Freundlicha. W istocie 

jest to poprawna wersja izotermy Freundlicha i odpowiada sytuacji, gdy adsorpcja na 

każdej jednorodnej energetycznie części powierzchni zachodzi zgodnie z założeniami 

modelu Langmuira, a funkcja rozkładu energii adsorpcji ma określoną analitycznie 

postać.  

Wyznaczenie stałych równania Langmuira-Freundlicha (tj. izotermy pierwszego 

typu) (   ) oparte być może na zastosowaniu następującego równania:  
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Wykres (Ce/qe)
m
 od (Ce)

m
 jest linią prostą. Oczywiście, wartość parametru m jest 

nieznana. Dlatego też obliczenia przeprowadzamy dla szeregu wartości m z przedziału 

     z zadanym krokiem wyznaczając w każdym przypadku wartości b oraz 

KLF. Spośród wszystkich wartości parametrów m, Am i KLF wybieramy te, które 

najlepiej opisują dane doświadczalne. 
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Izoterma drugiego typu, tj. równanie będące uogólnieniem izotermy Dubinina-

Raduszkiewicza, ma postać: 

     
     

         
  
  

  

 

 

       (8) 

gdzie: Ce<Cm, jest parametrem „przesuwającym” funkcję rozkładu energii 

adsorpcji, zaś wielkość Bj jest parametrem warunkującym kształt funkcji rozkładu.  

Tomczyk i inni [5] zaobserwowali, że równania Dubinina-Raduszkiewicza oraz 

Langmuira-Freundlicha idealnie wręcz opisują adsorpcję miedzi na dwóch różnych 

glebach: Haplic Luvisol i Haplic Podzol z różnymi dawkami biowęgla oraz w różnym 

pH. Równanie Langmuira-Freundlicha idealnie opisuje adsorpcję jonów metali ciężkich 

jedno- oraz dwuwartościowych na biowęglach uzyskanych ze zrębków drzewnych, 

łusek słonecznika i mieszaniny łusek słonecznika oraz wytłoków rzepaku w tempe-

raturze 600
o
C [52]. Perić i inni [24] zaobserwowali, że adsorpcja jonów cynku, miedzi 

i ołowiu na zeolicie także jest idealnie opisana przez równanie Dubinina-Radusz-

kiewicza.  

Wszystkie wyżej wymienione badania miały na celu wyjaśnienie, w jaki sposób 

jony metali ciężkich są adsorbowane z fazy ciekłej na powierzchnię adsorbentu i jaki 

model teoretyczny dobrze i prawidłowo opisuje dane doświadczalne. Wynika z nich 

również, że głównymi czynnikami, które kontrolują to zjawisko są: typ adsorbentu, pH 

roztworu, rodzaj jonu i jego wartościowość, stężenie metalu, temperatura [4-5, 19-22, 

24, 26, 32-52]. 

3. Podsumowanie 

Wielka liczba procesów fizycznych i chemicznych przebiega na powierzchni 

graniczących ze sobą faz. Inne procesy są na tych powierzchniach inicjowane. Z tego 

powodu znajomość zjawisk zachodzących na powierzchniach ma zasadnicze znaczenie 

dla wyjaśnienia ich mechanizmu. Adsorpcja jest jednym z podstawowych zjawisk 

powierzchniowych. Do opisu tego rodzaju procesu bardzo ważna jest znajomość 

modeli i równań, które ułatwią opis i dyskusję danych eksperymentalnych oraz zrozu-

mienie i wyjaśnienie procesu. Najczęściej wykorzystywane jest, w przypadku kinetyki 

adsorpcji: równanie pseudo-drugiego rzędu opisujące idealnie adsorpcję jonów 

w układzie ciecz-ciało stałe. Natomiast w przypadku adsorpcji równowagowej: izotermy 

pierwszego typu (głównie Langmuir i jego modyfikacja: Langmuir-Freundlich) oraz 

izotermy drugiego typu (równanie Dubinin-Raduszkiewicz). Zależy to głównie od 

rodzaju jonu, jego wartościowości, pH czy rodzaju adsorbentu.  

Podziękowania  

Badania przeprowadzono częściowo w ramach projektu pt. „Woda w glebie – 

monitoring satelitarny w poprawie retencji wodnej przy użyciu biowęgla (nr umowy 

BIOSTRATEG3/345940/7/NCBR/2017) finansowanego przez Narodowe Centrum 

Badań i Rozwoju w ramach programu Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” 

BIOSTRATEG. 
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Modele kinetyki adsorpcji oraz równowagowej adsorpcji jonów metali ciężkich 
z roztworów wodnych na biowęglach  

Streszczenie 
Adsorpcja w układzie ciecz-ciało stałe jest procesem, w którym adsorpcji ulegają zarówno cząsteczki 
substancji rozpuszczonej, jak i cząsteczki rozpuszczalnika. Składniki roztworu przy zmianie stężenia 
wypierają się wzajemnie z warstwy powierzchniowej, co jest cechą najbardziej charakterystyczną 
w procesie adsorpcji z roztworów. Wielkość adsorpcji wyznaczana jest zarówno oddziaływaniem 
pomiędzy adsorbentem a każdym ze składników roztworu, jak i wzajemnym oddziaływaniem cząsteczek 
składników roztworu. Głównymi czynnikami, które kontrolują to zjawisko są: typ adsorbentu, pH 
roztworu, rodzaj jonu i jego wartościowość, stężenie metalu.  
Celem niniejszego opracowania jest krótkie i zwięzłe przedstawienie wybranych modeli kinetyki adsorpcji 
oraz adsorpcji równowagowej do opisywania eksperymentalnych danych procesu adsorpcji jonów metali 
ciężkich z roztworów wodnych na biowęglach. 
Słowa kluczowe: izotermy adsorpcji, adsorpcja równowagowa, kinetyka adsorpcji, ciecz-ciało stałe 

Models of adsorption kinetics and equilibrium adsorption of heavy metal ions 
from aqueous solutions on biochars 

Abstract  
Adsorption in a liquid-solid system is a process which solute molecules and solvent molecules are 
adsorbed. The solution components displace each other from the surface layer when the concentration 
changes, which is the most characteristic feature in the adsorption process from solutions. The amount of 
adsorption is determined by the interaction between the adsorbent and each of the components of the 
solution, as well as the mutual interaction of the molecules in the solution components. The main factors 
that control this phenomenon are: adsorbent type, solution pH, type of ion and its valence, metal 
concentration. 
The purpose of this study is briefly and concisely present selected models of adsorption kinetics and 
equilibrium adsorption to describe experimental data on the adsorption process of heavy metal ions from 
aqueous solutions on biochars. 
Keywords: adsorption isotherms, equilibrium adsorption, adsorption kinetics, liquid-solid 
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Wpływ parametrów procesu upłynniania skrobi 

na skład cukrowy zacieru. Potencjał nowych 

preparatów enzymatycznych 

1. Wstęp 

Hydroliza enzymatyczna skrobi jest jednym z kluczowych etapów procesu otrzy-
mywania etanolu [2]. Ma on na celu rozkład złożonej struktury skrobi do form prostych, 
przyswajalnych przez komórki drożdżowe. Stosując enzymy amylolityczne takie jak  
a-amylaza (EC 3.2.1.1) i glukoamylaza (EC 3.2.1.3), polimer, jakim jest skrobia ulega 
rozkładowi kolejno do amylodekstryn, erytrodekstryn, achrodekstryn, w efekcie prowa-
dząc do małocząsteczkowych dekstryn, maltotriozy, izomaltozy, maltozy i glukozy [2]. 
Jedną z metod badania aktywności enzymu jest kontrola ubytku substratu w czasie 
i wyznaczanie tzw. punktu achromowego. Analiza polega na zmniejszeniu się zabar-
wienia hydrolizatu po dodaniu go do roztworu jodu, aż do momentu, w którym roztwór 
jodu nie zmienia zabarwienia. Inną metodą, pozwalającą na kontrolę procesu hydrolizy 
jest badanie składu cukrowego hydrolizatu za pomocą wysokosprawnej chromatografii 
cieczowej – HPLC (ang. High-Performance Liquid Chromatography).  

Aktywność enzymu oraz szybkość reakcji enzymatycznej jest zależna od wielu 
czynników między innymi temperatury, pH oraz obecności aktywatorów bądź inhibi-
torów w środowisku reakcji. To właśnie od tych czynników zależy skład cukrowy 
zacieru, kierowanego do procesu fermentacji alkoholowej. Na rynku pojawiają się nowe 
produkty o wysokiej aktywności enzymatycznej oraz wytrzymałości na temperatury 
nawet powyżej 100

◦
C (HSAA190L).  

Celem przeprowadzonych badań było sprawdzenie aktywności czterech enzymów 
amylolitycznych (HSAA100LA, HSAA190L, LpHera, Termamyl Sc) w procesie 
hydrolizy skrobi, oraz wyłonienie najbardziej aktywnego preparatu. Badano wysoce 
termostabilny enzym o nazwie handlowej HSAA190L dotąd niestosowany na polskim 
rynku. Za miarę efektywności procesu przyjęto skład cukrowy upłynnionych zacierów.  

Badania prowadzono na zlecenie gorzelni rolniczej produkującej etanol z surowców 
skrobiowych – głównie kukurydzy. W trakcie uruchamiania linii produkcyjnej pojawiły 
się pytania i wątpliwości związane ze sterylizacją zacierów, temperaturą poszcze-
gólnych etapów procesu oraz stosowanymi preparatami enzymatycznymi. W związku 
z tym, że proces sterylizacji w gorzelniach rolniczych jest bardzo istotny ze względu na 
jakość wykorzystywanego surowca (kiszona kukurydza), rozpoczęto poszukiwania 
nowych enzymów, które mimo procesu sterylizacji pozostają aktywne. Proces 
technologiczny w zakładzie, dla którego prowadzono badania przebiega w kilku 
kluczowych etapach: 

                                                                   
1 justynakieller@wp.pl, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we 
Wrocławiu, Centrum Badawczo-Rozwojowe Chemat Sp. z o.o. 
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Przyrodniczy we Wrocławiu. 
3 z.ulanowski@popchemat.pl, Centrum Badawczo-Rozwojowe Chemat Sp. z o.o. 
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 Czyszczenie surowca; 

 Mielenie i mieszanie; 

 Hydroliza enzymatyczna; 

 Fermentacja alkoholowa; 

 Destylacja; 

 Produkcja DDGS (ang. Dried Distillers Grain with Solubles). 

Każdy z etapów prowadzony jest w określonych dla niego warunkach w odnie-

sieniu do danych literaturowych. Sterylizacja zacieru ma miejsce przed hydrolizą 

enzymatyczną. Do urządzenia zwanego „jet-cookerem”, doprowadzany jest zacier oraz 

para nasycona o temperaturze powyżej 100
°
C [3]. Następnie zacier w sposób 

laminarny przepływa do reaktora sterylizacji gdzie czas przetrzymania wynosi około 

20 minut. Operacja jednostkowa, jaką jest sterylizacja ma na celu eliminację obcej 

mikro-flory wprowadzonej do zacieru wraz z surowcem, która w sposób niekorzystny 

wpływa na fermentację alkoholową, obniżając jej wydajność. Po wyeliminowaniu 

obcych mikroorganizmów zacier kierowany jest do rozprężacza gdzie następuje 

ochłodzenie medium do optymalnej temperatury dla działania termostabilnej  

α-amylazy. Proces upłynniania jest aktualnie prowadzony z zastosowaniem enzymu 

amylolitycznego LpHera, w temperaturze 95°C przy pH 4,5-4,8 w czasie 90 minut [4].  

Optymalizacja procesu jest niezwykle ważnym elementem decydującym o opłacal-

ności całego procesu produkcyjnego. Wiele zakładów wprowadza nowe systemy 

i programy komputerowe pozwalające na ich lepszą organizację i kontrolę produkcji 

[5]. Bez wątpienia automatyka i mechanizacja dają pozytywne efekty ekonomiczne 

i logistyczne, jednak to prawidłowe prowadzenie procesu z punktu widzenia bioche-

micznego wpływa w głównej mierze na wydajność końcową produkcji etanolu. 

Stosowanie standardów Dobrych Praktyk Produkcyjnych (GMP) jest gwarancją 

prawidłowego procesu wytwarzania produktu.  

Sytuacja kryzysowa na całym świecie związana z rozprzestrzenianiem się niezna-

nych dotąd drobnoustrojów m.in. SARS-CoV-2 sprawiła, że etanol zyskał „nowe 

życie” [6]. Stał się jedną z najbardziej pożądanych substancji chemicznych, stosowa-

nych nie tylko w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i na rynku biopaliw, ale 

również jako substrat do produkcji środków biobójczych. Etanol jest również podsta-

wowym składnikiem wielu napojów alkoholowych. Należy jednak pamiętać, że działa 

jako środek psychoaktywny, zmniejszając lęk i wywołując uczucie euforii, jednocześnie 

zaburzając funkcje poznawcze i motoryczne, poprzez działanie na ośrodkowy układ 

nerwowy (OUN). Nadużywanie substancji powoduje upośledzenie sprawności psycho-

motorycznej, między innymi koordynacji ruchów, pogorszenie wzroku, wydłużenie 

czasu reakcji [7]. Jest stosowany przemysłowo do produkcji estrów etylowych, kwasu 

octowego, eteru dietylowego, etyloamin oraz jako rozpuszczalnik ze względu na jego 

zdolność do rozpuszczania zarówno związków polarnych, jak i niepolarnych. Zapotrze-

bowanie na produkt jest wielokrotnie wyższe niż w latach ubiegłych. Jest to kolejny 

powód, dla którego należy w sposób szczególny skupić się na jego produkcji, gdyż od 

tego może zależeć nasze zdrowie, a nawet życie [8]. Wykazano, że środki dezynfe-

kujące na bazie alkoholu (etanol, propan-2-ol, propan-1-ol) znacznie zmniejszają 

zakaźność wirusów otoczkowych takich jak SARS-CoV-2, w stężeniach 70-80% przy 

jedno-minutowym czasie ekspozycji [9]. 
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2. Materiały i schemat badań 

Do badań wykorzystano kukurydze, jako powszechnie stosowany surowiec gorzel-

niczy o dużej zawartości skrobi. Ziarno kukurydzy jest doskonałym surowcem do 

produkcji alkoholu w gorzelniach, ale również w zakładach browarniczych [10]. 

Proces prowadzono zgodnie z rysunkiem 1. Odczyn pH zacierów regulowano stosując 

kwas siarkowy bądź ług sodowy. Enzym upłynniający stosowano na dwóch etapach 

procesu – mielenia surowca oraz upłynniania skrobi. Zaciery przygotowywano 

w zaciernicy labolatoryjnej wyposażonej w mieszadło oraz system grzewczy. 

Do badań stosowano cztery preparaty enzymatyczne:  

 Termamyl Sc (α-amylaza); 

 LpHera (α-amylaza); 

 HSAA190L (α-amylaza); 

 HSAA100LA (α-amylaza); 

Wszystkie z preparatów poza HSAA190L są aktualnie stosowane w polskim 

przemyśle gorzelniczym. 

 

Rysunek 1. Ogólny schemat badań – proces upłynniania skrobi – [opracowanie własne] 
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2.1. Hydroliza enzymatyczna skrobi 

Skrobia jest polimerem, znanym ludzkości od tysięcy lat. Składa się z reszt  
α-D-glukozy połączonych wiązaniami glikozydowymi – łańcucha liniowej amylozy oraz 
rozgałęzionej amylopektyny [11]. W przemyśle gorzelniczym wykorzystuje się skrobie 
różnego pochodzenia. Najczęściej pozyskuje się ją z kukurydzy, pszenicy i ziemniaków, 
ale również z takich surowców jak maniok, ryż, proso, jęczmień, owies czy żyto [12].  

Hydroliza enzymatyczna łańcucha skrobi o charakterze skręconej helisy polega na 
podgrzaniu jej w wodzie i poddaniu działaniu enzymów, rozrywających wiązania  
α-1,4-glikozydowe oraz α-1,6-glikozydowe w amylozie i amylopektynie. α-amylaza 
katalizuje hydrolizę wiązań α-1,4-glikozydowych powodując spadek lepkości zacieru, 
natomiast nie wykazuje zdolności do hydrolizy wiązań α-1,6-glikozygowych w amy-
lopektynie. 

Glukoamylaza poza hydrolizą wiązań α-1,4-glikozydowych hydrolizuje również 
wiązania α-1,6-glikozydowe uwalniając β-D-glukozę. Retrogradacja jest procesem, 
który początkowo obejmuje szybką rekrystalizację cząsteczek amylozy, a następnie 
powolną rekrystalizację cząsteczek amylopektyny [13, 14]. Pod wpływem enzymu  
α-amylazy skrobia ulega częściowej depolimeryzacji do dekstryn, natomiast końcowy 
etap hydrolizy zwłaszcza pod działaniem glukoamylazy prowadzi do uwolnienia 
pojedynczych cząsteczek glukozy [15].  

Częstym problemem występującym podczas przygotowywania zacierów zbożo-
wych jest ich nadmierna lepkość, wynikająca z obecności w zbożach innych wielo-
cukrów nieskrobiowych takich jak pentozany, β-glukany czy celuloza. W takich 
przypadkach korzystne jest stosowanie enzymów katalizujących hydrolizę wiązań  
β-1,4 oraz β-1,3-glikozydowych np. ksylanazę oraz celulazę. Dzięki temu uwalniane są 
cukry ulegające fermentacji alkoholowej, a to powoduje wzrost wydajności otrzy-
manego etanolu [16].  

2.2. Metoda badań  

Wstępne badania prowadzono w optymalnym zakresie pH oraz temperatury dla 
pracy danego enzymu (tab. 1). Badania profili cukrowych za pomocą wysoko-sprawnej 
chromatografii cieczowej HPLC pozwoliły wytypować enzym, dla którego zawartość 
cukrów fermentujących w badanym zacierze była najwyższa. Podłoża poddawane 
testom miały stałe stężenie surowca, które wynosiło 25%. Proces zacierania prowadzono 
w automatycznej zaciernicy laboratoryjnej LB ELECTRONIC (Lochner Labor, 
Niemcy), po wcześniejszym zmieleniu i zbadaniu składu ziarna za pomocą analizatora 
widma ciągłego NIR (Perten Instrument DA 7200). Naważka surowca kukurydzy dla 
stężenia 25% wynosiła 200 g kukurydzy/800 ml próby. Na proces zacierania składało 
się mielenie surowca (młynek laboratoryjny IKA A-10 basic), kleikowanie skrobi (30 
min, 80°C), a następnie właściwy proces upłynniania z zastosowaniem czterech 
enzymów amylolitycznych – tabela 1.  

Tabela 1. Parametry prowadzonych eksperymentów z zastosowaniem czterech α-amylaz różnych 
producentów 

Parametr/Enzym  Termamyl Sc LpHera  HSAA190L HSAA100LA 

Temperatura [◦C] 85 90 90 90 

pH 5,5 5,0 5,5 5,0 

Czas procesu 

upłynniania [min] 
90 
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Temperatura w której prowadzono proces upłynniania skrobi wynosiła 85°C dla 

enzymu Termamyl Sc, natomiast dla pozostałych preparatów 90°C. pH utrzymywano 

na poziomie optymalnym dla pracy danego enzymu (tab. 1). Dawki obliczono zgodnie 

z zawartością skrobi w zastosowanym surowcu a jej zawartość oznaczano za pomocą 

analizatora widma NIR, DA7200 firmy Perten Instruments.  

W każdym z przypadków zastosowano minimalne dawki preparatów enzyma-

tycznych sugerowane przez producentów (tab. 2). Analizy przygotowanych zacierów 

i poszczególnych etapów procesu przeprowadzano za pomocą dostępnych technik 

analitycznych, między innymi za pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej 

HPLC (chromatograf D-7000 firmy Merck wyposażony w kolumnę HPX-87 H Bio-

Rad, USA). 

Tabela 2. Dawki stosowanych enzymów upłynniających 

Parametr/Enzym  Termamyl Sc LpHera  HSAA190L HSAA100LA 

Dawkowanie – karta 

producenta [A] 
0,15-0,45 

kg/t skrobi 

0,15-0,45 

kg/t skrobi 

0,1-0,15 kg/t 

skrobi 
0,1-0,25 kg/t 

skrobi 

Dawkowanie przyjęte 

do badań [B] 

0,15 kg/t 

skrobi 

0,15 kg/t 

skrobi 

0,1 kg/t 

skrobi 

0,1 kg/t skrobi 

 

Praktyczną dawkę stosowanego preparatu X obliczono ze wzoru: 

X = 
 

    
     [kg] 

Gdzie: X – praktyczna dawka stosowanego preparatu [kg], B – minimalna 

teoretyczna dawka enzymu sugerowana przez producenta, dawkowanie przyjęte do 

badań [kg], C – zawartość skrobi w surowcu [kg].  

3. Omówienie wyników i dyskusja  

Poniżej przedstawiono wykresy zawartości cukrów w zacierach upłynnionych, 

przygotowanych z zastosowaniem czterech różnych preparatów enzymatycznych.  

 

Wykres 1. Zawartość dekstyn w upłynnionym zacierze w zależności od stosowanego enzymu  

[opracowanie własne] 

0 50 100 150 200 250 

HSAA100LA 

HSAA190L 

LpHera 

Termamyl Sc 

Dekstryny [g/l] 
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Wykres 2. Zawartość glukozy w upłynnionym zacierze w zależności od stosowanego enzymu  

[opracowanie własne] 

 

Wykres 3. Zawartość maltozy w upłynnionym zacierze w zależności od stosowanego enzymu  

[opracowanie własne] 

 

Wykres 4. Zawartość maltotriozy w upłynnionym zacierze w zależności od stosowanego enzymu 

[opracowanie własne] 

Najlepsze wyniki pod kątem zawartości dekstryn, maltozy i glukozy po procesie 

upłynniania uzyskano dla enzymu HSAA190L. Jako jedyny pozwolił uzyskać wartość 

210 g dekstryn w litrze zacieru upłynnionego. Pozostałe preparaty dały wynik od 150 

do 190 g dekstryn w litrze zacieru. W przypadku maltozy uzyskano wynik powyżej 20 g. 

Konkurencyjnym okazał się enzym HSAA100LA pod kątem zawartości maltotriozy 

dając wynik 28 g cukru w litrze zacieru.  

Enzym HSAA190L jest preparatem dotąd niestosowanym na polskim rynku – 

aktualnie w fazie badań i testów. Jest odporny na bardzo wysoką temperaturę, dzięki 

czemu jest obecny w trakcie każdego etapu procesu zacierania. Można wnioskować, że 
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nie ulega całkowitej degradacji podczas sterylizacji zacierów. Maksymalna temperatura, 

w której pozostaje aktywny według danych podanych przez producenta to 120°C. 

Dzięki temu dawka enzymu podawana do zbiorników upłynniających jest znacznie 

mniejsza, gdyż pierwsza dawka enzymu dodawana przed sterylizacją nie ulega 

całkowitej dezaktywacji.  

W drugim etapie badań przeprowadzono test dla enzymu HSAA190L w różnych 

warunkach pH oraz temperaturze upłynniania przekraczającej 100°C. Dane zesta-

wiono w tabeli 3.  

Tabela 3. Upłynnianie skrobi z zastosowaniem enzymu HSAA190L w różnych warunkach pH 

w temperaturze 90°C i 110°C 

Numer próby  pH Temperatura  

1 4.5  

 

90
°
C 

2 5.0 

3 5.5 

4 6.0 

5 4.5  

 

110
°
C 

6 5.0 

7 5.5 

8 6.0 

Prowadzenie reakcji w temperaturze 110°C skutkowało skróceniem czasu reakcji 

upłynniania skrobi z 90 do 80 minut. Skład cukrowy zacieru po 90 minutach był taki 

sam jak po czasie 80 minut. Eksperyment pozwolił również stwierdzić, że im kwaś-

niejsze środowisko reakcji tym większa dawka enzymu niezbędna do jego prawidło-

wego przebiegu [17, 18]. Jest to związane z faktem, iż enzymy jako białka posiadają 

w swojej strukturze aminokwasy, które mogą spełniać swoją funkcję będąc w określo-

nym stanie jonizacji. Mogą występować w formie kationu, anionu bądź obojętnego 

amfijonu co wpływa na ich czynność katalityczną oraz siłę oddziaływań umożliwia-

jących powstanie kompleksu enzym-substrat. W niskim pH cząsteczki białka ulegają 

inaktywacji co wymusza stosowanie większych dawek enzymu. Odczyn pH jest 

niezwykle istotnym elementem w procesach gorzelniczych ze względu na wykorzys-

tywany surowiec, magazynowany w specjalnie przystosowanych do tego celu rękawach 

[19]. Kiszona kukurydza ma niskie pH wynoszące zwykle około 4, a to wpływa na 

odczyn zacieru przygotowywanego w instalacji gorzelniczej [20]. Aby uniknąć proble-

mów związanych z działaniem preparatów enzymatycznych oraz zwiększeniem ich 

dawki, istnieje możliwość regulowania odczynu pH za pomocą środków chemicznych 

takich jak ług sodowy bądź kwas siarkowy dozowany bezpośrednio do instalacji 

technologicznej.  

4. Podsumowanie 

Zbadano kilka dostępnych preparatów enzymatycznych pod kątem skuteczności 

w procesie hydrolizy skrobi. Sprawdzono potencjał nowego preparatu HSAA190L na 

tle innych enzymów, powszechnie stosowanych na polskim rynku w procesach gorzel-

niczych. HSAA190L posiada bardzo wysoką aktywność i jego stosowanie prowadzi do 

wyższej zawartości cukrów fermentujących (glukoza, maltoza) w upłynnionych zacie-

rach w porównaniu do pozostałych testowanych preparatów. Jego przewagą nad innymi 
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enzymami jest również wysoka odporność na temperatury przekraczające 100°C. 

Dzięki temu nie ulega pełnej dezaktywacji w procesie sterylizacji zacierów gdzie 

panuje temperatura około 120°C. Pod kątem zawartości maltotriozy wyższą wartość 

odnotowano w zacierze przygotowanym z zastosowaniem α-amylazy HSAA100LA. 

Dla enzymu HSAA190L przeprowadzono testy przy różnych wartościach pH 

i temperatury. Stwierdzono, że im bardziej kwaśne środowisko reakcji, a tym samym 

wykroczenie poza optimum pracy enzymu, tym większa wymagana dawka preparatu 

do przeprowadzenia procesu rozkładu skrobi. Zmieniając pH środowiska reakcji z 5,5 

na 4,5 dawka enzymu niezbędna do uzyskania zawartości cukrów prezentowanych na 

wykresach 1-4 dla enzymu HSAA190L musiała zostać zwiększona dwukrotnie.  

Prowadzenie reakcji w różnych temperaturach pozwoliło określić zależność pomię-

dzy temperaturą procesu a czasem reakcji. Pracując w górnym zakresie temperatury 

działania enzymu HSAA190L, obserwowano krótszy czas reakcji aniżeli prowadząc 

proces w niższych temperaturach – reakcja prowadzona w 110°C skróciła czas 

upłynniania skrobi z 90 do 80 minut. Kolejny etap testów to badania enzymu w skali 

przemysłowej.  
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Wpływ parametrów procesu upłynniania skrobi na skład cukrowy zacieru. 

Potencjał nowych preparatów enzymatycznych 

Streszczenie  

Enzymatyczna hydroliza skrobi jest jednym z najistotniejszych elementów w procesie otrzymywania 
etanolu. Gorzelnicy na całym świecie optymalizują proces tak, aby był w pełni wydajny i przynosił 

wymierne korzyści ekonomiczne. Na rynku pojawiają się nowe preparaty enzymatyczne, które poprzez 

odpowiednie modyfikacje posiadają wyższą aktywność oraz stają się odporne na bardzo wysokie 

temperatury [1]. Zakłady produkcyjne od wielu lat próbują wdrażać nowe enzymy i optymalizować proces 
w sposób, który będzie skutkował wzrostem wydajności produkcji. W pracy przedstawiono wyniki badań 

laboratoryjnych procesu upłynniania skrobi z zastosowaniem nowego enzyme, jakim jest HSAA190L 

o wysokiej odporności termicznej. Poddano analizie skład cukrowy zacieru po procesie upłynniania skrobi 

w porównaniu z innymi preparatami stosowanymi w zakładach na terenie całej Polski. Zastosowanie 
enzymu HSAA190L skutkowało wyższą zawartością cukrów fermentujących w zacierach. Jego 

dodatkową zaletą jest to, iż nie ulega pełnej dezaktywacji na etapach procesu gdzie panuje bardzo wysoka 

temperatura. Wyniki badań i analiz dają duże nadzieje zakładom przemysłowym produkującym etanol.  

Słowa kluczowe: hydroliza enzymatyczna, fermentacja alkoholowa, parametry procesu, etanol 

Effect of starch liquefaction process parameters on the sugar composition  

of the mash. Potential of new enzyme preparations 

Abstract  

Enzymatic hydrolysis of starch is one of the most important elements in the process of obtaining ethanol. 
Distilleries around the world are optimizing the process to be fully efficient and bring measurable 

economic benefits. New enzyme preparations are appearing on the market, which through appropriate 

modifications have higher activity and become resistant to very high temperatures [1]. Production plants 

have been trying to implement new enzymes for many years and optimize the process in a way that will 
result in increased production efficiency. The paper presents the results of laboratory tests on the process of 

starch liquefaction using a new enzyme HSAA190L with high thermal resistance. The sugar composition 

of the mash after the liquefaction process of starch was analyzed. The results were compared with other 

preparations used in factories throughout Poland. The use of the HSAA190L enzyme resulted in a higher 
content of fermentable sugars in the mash. The additional advantage is that it is not completely deactivated 

during the process stages where the temperature is very high. The results of research and analysis give 

great hope to ethanol manufacturing plants. 

Keywords: enzymatic hydrolysis, alcoholic fermentation, process parameters, ethanol 
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Wpływ termicznej dekompozycji chitozanu 

na powstawanie wolnych rodników – analiza EPR i TG  

1. Wstęp 

Chitozan jest organicznym polisacharydem, który powstaje pod wpływem deace-

tylacji chityny. Chityna zaraz po celulozie jest najpowszechniejszym polimerem 

pochodzenia naturalnego. Występuje ona powszechnie w pancerzach owadów oraz 

skorupiaków morskich, jak również ścianach komórkowych niektórych gatunków 

grzybów [1]. Ze względu na swoją nietoksyczność, biodegradowalność, biozgodność, 

jak również wysokie właściwości adhezyjne, zarówno chityna oraz jego pochodna 

chitozan są szeroko stosowane w farmacji jako substancja pomocnicza, a także 

w medycynie jako składnik materiałów opatrunkowych [1, 2]. Chitozan wykorzystuje 

się w formulacji stałych postaci leku jako środek rozsadzający, poprawiający kontrolę 

uwalniania leku oraz rozpuszczalność. Ponadto chitozan używany jest jako nośnik 

w inżynierii tkankowej oraz składnik implantów pozwalających na kontrolowane 

uwalnianie substancji [3].  

Podwyższona temperatura jest stosowana na różnych etapach produkcji preparatów, 

zarówno medycznych, jak i farmaceutycznych. Warunki te mogę jednak sprzyjać proce-

sowi termolizy. W tym procesie na skutek dostarczania energii cieplnej substancja 

może ulegać rozkładowi z wytworzeniem wolnych rodników [4, 5].  

Wolne rodniki występują w organizmie w warunkach fizjologicznych, są one 

obecne w przemianach kwasu arachidonowego, autooksydacji związków biologicznie 

czynnych, w procesach zachodzących w łańcuchu oddechowym, a także w reakcjach 

katalizowanych przez oksydazy NADPH [6]. Wolne rodniki są więc niezbędne do 

prawidłowego funkcjonowania organizmu, choć jednocześnie mogą przyczynić się do 

szeregu negatywnych zmian w ustroju [4-6]. Te niekorzystne procesy mają miejsce 

w przypadku niewydolności lub uszkodzenia mechanizmów odpowiedzialnych za 

unieczynnienie wolnych rodników, powstawania ich w nadmiernych ilościach, dostar-

czania ich do organizmu bądź działania czynników zewnętrznych [4, 5]. Wolne rodniki 

są odpowiedzialne bezpośrednio za degradację materiału genetycznego oraz peroksy-

dację lipidów, co może się przekładać na powstawanie mutacji w komórkach i uszko-

dzenia błon biologicznych. Ponadto wolne rodniki sprzyjają powstawaniu ksenobio-

tyków mogących indukować tworzenie lokalnych i uogólnionych stanów zapalnych [4, 

5]. Reakcje wolnorodnikowe przez swoje długofalowe, destruktywne działanie mogą 

przyczyniać się do rozwoju wielu chorób, w tym miażdżycy, chorób nowotworowych, 
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chorób neurologicznych, chorób przewodu pokarmowego, chorób o podłożu 

autoimmunologicznym, a także ogólnego starzenia się organizmu [4-6].  

Techniką pozwalającą na wykrywanie, badanie rodzaju oraz ilości wolnych rodników 

jest spektroskopia elektronowego rezonansu paramagnetycznego (spinowego) – EPR 

(ESR) [7, 8]. Ten rodzaj spektroskopii polega na absorpcji promieniowania mikro-

falowego przez próbkę umieszczoną w polu magnetycznym posiadającą właściwości 

paramagnetyczne (czyli takiej, która posiada w swojej strukturze niesparowane 

elektrony – np. wolne rodniki) [7, 8].  

Badanie procesu termolizy substancji wraz z etapami jej postępującej dekompozycji 

jest możliwe dzięki zastosowaniu analizy termograwimetrycznej (TGA). Analiza ta 

pozwala na określenie ubytku masy badanej substancji wraz ze wzrastającą temperaturą. 

W czasie pomiaru postępująca dekompozycja przedstawiana jest w postaci termo-

gramu [9, 10]. Celem zwiększenia czytelności i łatwości w interpretacji krzywej 

termograwimetrycznej (TG) wykonuje się także analizę termograwimetryczną 

różniczkową (DTG). Krzywa DTG stanowi pierwszą pochodną krzywej TG, pozwala 

ona na określenie przedziałów temperaturowych poszczególnych etapów dekompozycji, 

na uzyskanie informacji o szybkości ubytku masy badanej substancji, przedziału oraz 

znalezienie takiej wartości temperatury, przy której tempo ubytku osiąga wartość 

maksymalną [9, 10].  

2. Cel pracy 

Celem pracy było ilościowe i jakościowe prześledzenie powstawania wolnych 

rodników w procesie termicznej dekompozycji chitozanu w punktach największego 

ubytku masy w poszczególnych etapach rozkładu.  

3. Materiały i metody 

3.1. Chitozan 

Chitozan (poli[ß-(1,4)-2 acetamido-2-deoksy-D-glukopiranoza) jest to polisacharydowy 

polimer otrzymywany poprzez deacetylację chityny. Proces ten został przedstawiony 

na Rysunku 1. Chitozan jest substancją dobrze rozpuszczalną w wodnych roztworach 

kwasów organicznych. Polimer ten jest szeroko rozpowszechniony w farmacji i medy-

cynie, dzięki wielu swoich właściwości, takich jak: biodegradowalność, biozgodność, 

bioaktywność, wysoka adhezja, a także nietoksyczność [1-3]. W przeprowadzanych 

badaniach został wykorzystany chitozan zakupiony w firmie Sigma-Aldrich.  

 

Rysunek 1. Proces deacetylacji chityny [1] 
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3.2. Analiza termograwimetryczna  

Analiza termograwimetryczna chitozanu została wykonana w celu zbadania profilu 

termicznej dekompozycji tego polimeru. Dzięki uzyskanym wynikom możliwe było 

wybranie dwóch wartości temperaturowych, w których ubytek masy badanej substancji 

był największy. Do wykonania pomiarów użyto termowagi TG 209 F3 Tarsus firmy 

Netzsch (Niemcy). Masa próbek, dla których prowadzono rejestrację krzywych TG 

oraz DTG wynosiła 10 mg, zostały one umieszczone w tyglu pomiarowym wykona-

nym ze spiekanego trójtlenku glinu (korundu). Szybkość grzania próbki podczas 

analizy wynosiła 10 K/min i prowadzona była w przedziale temperaturowym 30-900C 

w atmosferze gazu obojętnego (azotu). Przepływ zastosowanego gazu wynosił 50 ml/min. 

Interpretacji uzyskanych termogramów dokonano dzięki wykorzystaniu oprogramo-

wania Proteus 6.1 firmy Netzsch (Niemcy).  

3.3. Ekspozycja chitozanu na podwyższoną temperaturę 

Chitozan poddany został działaniu podwyższonej temperatury. Zastosowano tempe-

raturę 70C oraz 300C, które utrzymywano przez 10 minut. Wartości temperaturowe 

zostały wybrane na podstawie wcześniejszej analizy krzywych TG i DTG. Ogrzewanie 

badanego polimeru wykonano przy użyciu sterylizatora termicznego firmy Memmert 

(Niemcy).  

3.4. Preparatyka chitozanu do wykonania pomiarów za pomocą 

spektrometru EPR 

Celem wykonania analizy przy użyciu spektroskopii elektronowego rezonansu para-

magnetycznego (EPR) próbki, poddane wcześniej działaniu podwyższonej tempe-

ratury, były umieszczane w szklanych rurkach o średnicy zewnętrznej wynoszącej 

3 mm. Puste rurki pomiarowe nie wykazywał sygnału EPR co świadczy o ich czystości 

paramagnetycznej.  

3.5. Warunki rejestracji widma EPR chitozanu 

Kapilary pomiarowe zawierające analizowaną próbkę chitozanu umieszczono 

pomiędzy biegunami elektromagnesu spektrometru. W wykonywanej analizie użyty 

został spektrometr elektronowego rezonansu paramagnetycznego na pasmo X (9,3 GHz) 

firmy Radiopan (Poznań). Uzyskane widma EPR zostały zarejestrowane w postaci 

pierwszej pochodnej absorpcji. Wykonane analizy opracowano dzięki użyciu oprogra-

mowania spektroskopowego firmy Jagmar (Kraków) oraz LabView firmy National 

Istruments (USA). Częstotliwość promieniowania mikrofalowego została zarejestro-

wana dzięki zastosowaniu miernika MCM 101 firmy EPRAD (Poznań).  

Maksymalna moc mikrofalowa wytwarzana przez klistron wynosiła 70 mW. Moc 

ta była zmieniania w czasie wykonywania pomiaru (w zakresie 2,2-70 mW). 

Podczas pomiarów wykorzystywano wzór (1) na tłumienie mocy [8]: 

                  lg  
  

 
        (1) 

gdzie: M0 – całkowita moc promieniowania mikrofalowego wytwarzanego przez 

klistron, M – moc promieniowania mikrofalowego stosowana podczas pomiaru widma 

EPR. 
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W doświadczeniu wykonano badanie wpływu mocy mikrofalowej w zakresie  

(2.2-70 mW) na kształt i parametry widma EPR.  

3.6. Analizowane parametry widma EPR dla próbek chitozanu 

W przeprowadzanym doświadczeniu wyznaczono i porównano następujące para-

metry widma EPR dla próbek chitozanu: 

 amplitudę linii EPR (A [j.wzgl.]) (rys. 2). Parametr ten ściśle koreluje 

z koncentracją wolnych rodników w analizowanej próbce [8]; 

 szerokość linii EPR (ΔBpp [mT]) (rys. 2). Parametr ten jest zależny od rodzaju 

oddziaływań magnetycznych w próbce [8]. 

  

Rysunek 2. Przykładowe widmo EPR przedstawione w postaci pierwszej pochodnej absorpcji 

z zaznaczonymi parametrami EPR: amplituda (A), szerokość linii (ΔBpp), rezonansowa indukcja magnetyczna 

(B), parametry asymetrii (A1, A2, B1, B2) 

Dodatkowo został wyznaczony współczynnik rozszczepienia spektroskopowego g. 

Wartość tego współczynnika daje m.in. informację, na którym atomie znajduje się 

niesparowany elektron. Współczynnik g jest wyznaczany z warunku rezonansu (2) [8]:  

                  (2) 

gdzie: 

h – stała Plancka, 

ν – częstotliwość promieniowania mikrofalowego, 

μB – magneton Bohra, 

Br – rezonansowa indukcja magnetyczna 
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3.7. Wyznaczanie koncentracji wolnych rodników w badanych próbkach 

chitozanu  

Koncentrację wolnych rodników w badanych próbkach chitozanu wyznaczono 

według wzoru (3): 

  
         

          
        (3) 

gdzie: nu – ilość centrów paramagnetycznych we wzorcu ultramaryny (nu = 1.2 x 

10
19

 spin); Ip, Iu – intensywność integralna linii EPR próbki i ultramaryny; Arp, Aru – 

amplituda linii EPR rubinu rejestrowanym przy tym samym wzmocnieniu dla próbki 

i ultramaryny; Wp, Wu – wzmocnienie sygnału EPR próbki i ultramaryny; m – masa 

próbki 

Jako wzorzec koncentracji wolnych rodników zastosowana została ultramaryna. 

Celem zwiększenia dokładności pomiaru zastosowano dodatkowo tzw. wzorzec wew-

nętrzny będący kryształem rubinu, został on umieszczony pod rezonatorem przy 

pomocy goniometru. Wyznaczono amplitudę dla linii EPR kryształu rubinu.  

4. Wyniki i dyskusja 

Analizie termograwimetrycznej została poddana próbka chitozanu, dla której zostały 

zarejestrowane krzywe TG i DTG (rys. 3). Z krzywych TG i DTG odczytane zostały 

parametry przedstawione w tabeli 1. 

 

Rysunek 3. Krzywa TG (linia ciągła) i DTG (linia przerywana) zarejestrowana dla chitozanu 

Tabela 1. Parametry pomiarowe odczytane dla chitozanu z krzywych TG i DTG  

PARAMETRY KRZYWEJ TG 

Początek  

[C] 

Środek  

[C] 

Przegięcie  

[C] 

Koniec 

[C] 

Całkowita 

utrata masy 

[%] 

Pozostała 

masa  

[%] 

283 304,2 301 326,1 73,36 26,64 
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PARAMETRY KRZYWEJ DTG 

Etap I Etap II 

Maksymalny pik 
temperaturowy ubytku 

masy [C] 

Ubytek masy  
[%/min.] 

Maksymalny pik 
temperaturowy ubytku 

masy [C] 

Ubytek 
masy  
[%/min.] 

70 -1,38 300 -8,82 

Źródło: Opracowanie własne.  

Z analizy krzywej TG (rys. 3) wynika, że początek dekompozycji chitozanu ma 

miejsce w temperaturze 283C i przebiega w dwóch etapach co dokładnie pokazuje 
krzywa DTG (rys. 3). Procentowy udział ubytku masy dla każdego z etapów wynosi 
odpowiednio: -8.65% i -64.71% I etap rozkładu chitozanu zarejestrowany na krzywej 

DTG ma miejsce w przedziale temperaturowym od 33C do 147C. W I etapie 

rozkładu największy ubytek masy występuje w temperaturze 70C (rys. 3, tab. 1). 
W tym etapie zachodzi utrata zaadsorbowanej wody przez analizowaną próbkę co 
zostało potwierdzone przez innych autorów [11, 12]. Drugi etap rozkładu chitozanu ma 

miejsce w przedziale temperaturowym od 226C do 432C. W etapie II pik 
temperaturowy odpowiadający maksymalnej szybkości ubytku masy ma miejsce w 

temperaturze 300C (rys. 3, tab. 1). Etap II związany jest z właściwą, całkowitą 
dekompozycją chitozanu [13]. 

W kolejnym etapie eksperymentu analizowano pod względem obecności wolnych 
rodników, próbki chitozanu. W tym celu zastosowano spektroskopię elektronowego 
rezonansu paramagnetycznego. Badano wpływ temperatur związanych z maksymal-
nym ubytkiem masy występującym w każdym etapie, odczytanym z krzywej DTG dla 

chitozanu. W związku z powyższym wybrane zostały temperatury: 70C (I etap) oraz 

300C (II etap).  

Dla próbki chitozanu, która była poddana działaniu temperatury 70C nie odnotowano 
występowania wolnych rodników oraz innych centrów paramagnetycznych. Nawet 
przy największym wzmocnieniu sygnału próka ta była nieaktywna paramagnetycznie. 

Dla chitozanu poddanego działaniu temperatury 300C zarejestrowano sygnał EPR, co 
wskazuje na jego właściwości paramagnetyczne, za które odpowiadają wolne rodniki 
absorbujące rezonansowo mikrofale. Na rysunku 4 pokazano zarejestrowane widmo 

EPR poddanego działaniu temperatury 300C chitozanu. 

 
Rysunek 4. Widmo EPR chitozanu poddanego działaniu temperatury 300. Widmo zarejestrowane przy mocy 

mikrofalowej wynoszącej 2,2 mW 
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Dla zarejestrowanego widma EPR chitozanu poddanego działaniu 300C wyznaczono 

koncentrację wolnych rodników, współczynnik rozszczepienia spektroskopowego 

g oraz parametry amplitudy (A) i szerokości (∆Bpp) linii EPR (tab. 2). 

Tabela 2. Koncentracja (N) wolnych rodników, współczynnik rozszczepienia spektroskopowego g oraz 

amplituda (A) i szerokość (Bpp) linii EPR chitozanu poddanego działaniu temperatury 300C przez 10 minut 

N x 10
19

 [spin/g] g 

[±0,0002] 

A [j. wzgl.] 

[±0,01] 
Bpp [mT] 

[±0,02] 

4,9 1,9978 0,48 0,55 

Źródło: Opracowanie własne 

Koncentracja wolnych rodników powstałych w chitozanie poddanym działaniu 

300C jest wysoka i wynosi 4,9 x 10
19

 [spin/g]. Dla wyjściowej próbki chitozanu oraz 

próbki poddanej działaniu 70C nie rejestrowano widm EPR. W wyniku termolizy 

została uszkodzona struktura analizowanej próbki i powstały wolne rodniki. Dla innych 

substancji farmaceutycznych, takich jak: zasadowy azotan bismutu [14], kwas borny 

[15], cefaklor [16], famotydyna [17], rosuwastatyna [18], diklofenak [19], tramadol 

[20], ampicylina [21], werapamil [22], drotaweryna [23], piperacylina [24] pod wpływem 

działania czynnika termicznego również rejestrowano powstanie wolnych rodników.  

Wartość współczynnika spektroskopowego g wynosząca 1,9978 wskazuje na możli-

wość występowania niesparowanego elektronu na atomie tlenu, węgla lub azotu (tab. 

2). Wartość współczynnika g jest traktowana jako wartość uśredniona, gdyż analiza 

kształtu widm EPR badanego chitozanu wykazuje złożony charakter układu wolnych 

rodników.  

Zarejestrowana wartość szerokości (∆Bpp) linii EPR 0,55 [mT], wskazuje na występo-

wanie silnych oddziaływań dipolowych pomiędzy powstałymi wolnymi rodnikami 

w chitozanie. Silne oddziaływania dipolowe były wcześniej rejestrowane dla innych 

próbek poddanych działaniu czynnika termicznego [14-24]. 

W doświadczeniu wykonano również ciągłe nasycenie mikrofalowe układu niesparo-

wanych elektronów (rys. 5). 

Otrzymane wyniki wskazują na to, że wolne rodniki w badanym chitozanie podda-

nym działaniu temperatury 300C są rozmieszczone w sposób jednorodny. Dla badanej 

próbki obserwowano charakterystyczną zależność amplitudy (rys. 5a) i szerokości linii 

EPR (rys. 5b) od mocy mikrofalowej. W badanym chitozanie zachodzą wolne procesy 

relaksacji typu spin-sieć. Wskazuje na to nasycenie się linii EPR przy niskich 

wartościach mocy mikrofalowej (rys. 5a). Zgodnie z teorią elektronowego rezonansu 

paramagnetycznego [7, 8, 25] nasyceniu ulegają linie EPR układów, w których 

niesparowane elektrony wolno oddają energię do sieci molekularnej. Podobne wyniki 

obserwowano dla ampicyliny [24] oraz podłoża maściowego – wazeliny białej 

poddanej działaniu temperatury 160C [26]. 

W celu potwierdzenia hipotezy o złożonym układzie wolnych rodników w poddanym 

działaniu czynnika termicznego chitozanie analizowano wpływ mocy mikrofalowej na 

parametry asymetrii Linii EPR. Ocenie poddano następujące parametry asymetrii:  

A1-A2, A1/A2, B1-B2, oraz B1/B2 (rys. 6). 
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Rysunek 5. Wpływ mocy mikrofalowej na (a) amplitudę (A) i (b) szerokość (Bpp) linii EPR. M oznacza moc 
mikrofalową pomiaru widma, a Mo maksymalną wartość mocy mikrofalowej wynoszącej 70 mW 

 

Rysunek 6. Zależność mocy mikrofalowej a parametr (a) A1-A2, (b) A1/A2, (c) B1-B2, (d) B1/B2 widma EPR 

chitozanu poddanego działaniu 300C. M oznacza moc mikrofalową pomiaru widma, a Mo maksymalną 
wartość mocy mikrofalowej wynoszącej 70 mW 
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Wszystkie badane parametry asymetrii ulegają zmianie wraz ze zmianą wartości 

mocy mikrofalowej. Na rysunku 6 można zaobserwować nieregularne zmiany dla 

wszystkich parametrów. Powstają one w wyniku obecności w widmie wypadkowych 

linii EPR, które biorą swój początek od wielu rodzajów wolnych rodników. Złożony 

układ wolnych rodników był obserwowany wcześniej dla rosuwastatyny [18], ampi-

cyliny [21] oraz chloramfenikolu [27] poddanych działaniu czynnika termicznego. 

5. Wnioski/Podsumowanie  

Przeprowadzone badania z zastosowaniem termograwimetrii oraz spektroskopii 

elektronowego rezonansu paramagnetycznego pozwoliły wyciągnąć następujące 

wnioski: 

1. Analiza termograwimetryczna wykazała, że chitozan ulega dwustopniowemu 

ubytkowi masy. Jednakże właściwa dekompozycja chitozanu rozpoczyna się 

w 283C i związana jest z drugim etapem ubytku masy.  

2. Chitozan niepoddany działaniu czynnika termicznego oraz poddany działaniu 

temperatury 70C wykazywał wyłącznie właściwości diamagnetyczne. Dla tych 

próbek nie rejestrowano widm EPR. 

3. Działanie temperatury 300C powodowało powstanie wolnych rodników w chito-

zanie. Koncentracja wolnych rodników była bardzo wysoka rzędu 10
19

 [spin/g]. 

4. Wolne rodniki powstałe w chitozanie, podczas działania czynnika termicznego 

miały charakter złożony, były rozmieszczone w sposób jednorodny, cechowały 

się silnymi oddziaływaniami dipolowymi oraz wolnymi procesami relaksacji typu 

spin-sieć. 

5. Procesy technologiczne związane z działaniem na chitozan wysokich temperatur 

z zakresu powyżej 280C powodują jego degradację i powstawanie wolnych 

rodników. 

6. Badania udowodniły, że termograwimetria i spektroskopia EPR są metodami 

przydatnymi do określenia optymalnych warunków termicznych, którym może 

zostać poddany chitozan. 
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Wpływ procesu termicznej dekompozycji chitozanu na powstawanie wolnych 

rodników – analizy EPR i TG 

Streszczenie 

Chitozan jest to organiczny polisacharyd powstający na skutek deacetylacji chityny. Polimer ten jest 

powszechnie stosowany w farmacji jako substancja pomocnicza oraz w medycynie jako składnik 

materiałów opatrunkowych. Wysokie temperatury są stosowane na różnych etapach produkcji leków 
jednocześnie mogą one odpowiadać za proces termolizy substancji czynnej, jak i pomocniczej 

zastosowanej w leku. W procesie termolizy powstają wolne rodniki mogące destruktywnie wpływać na 

żywy organizm.  

Celem pracy było zbadanie powstawania wolnych rodników w procesie termicznej dekompozycji 
chitozanu w punktach największego ubytku masy tego polimeru.  

Do oceny procesu dekompozycji chitozanu wykorzystano analizę termograwimetryczną (TG/DTG). 

Zastosowano w tym celu termowagę TG 209 F3 Tarsus (Netzsch, Niemcy). Do oceny ilości i rodzaju 

powstałych wolnych rodników wykorzystano spektroskopię elektronowego rezonansu paramagnetycznego 

(EPR). Do rejestracji widm EPR zastosowano spektrometr EPR na pasmo X (9.3 GHz) (Radiopan, 

Poznań).  

Analiza termograwimetryczna wykazała dwuetapowy ubytek masy chitosanu. Dekompozycja chitozanu 

rozpoczyna się w temperaturze 283C. Analiza widm EPR wykazała występowanie dużej ilości wolnych 

rodników w chitozanie poddanym działaniu temperatury 300C. Powstałe wolne rodniki miały charakter 
złożony, były rozmieszczone w sposób jednorodny, cechowały się silnymi oddziaływaniami dipolowymi 

oraz wolnymi procesami relaksacji typu spin-sieć. 
Badania wykazały, że procesy technologiczne związane z działaniem na chitozan wysokich temperatur nie 

są wskazane ze względu na jego degradację i powstawanie wolnych rodników. Udowodniono przydatność 

termograwimetrii i spektroskopii EPR do określenia optymalnych warunków termicznych, którym może 

zostać poddany chitozan. 
Słowa kluczowe: chitozan, wolne rodniki, termograwimetria, spektroskopia EPR 

Impact of the process of thermal decomposition of chitosan on the formation 

of free radicals – EPR and TG analysis 

Abstract  

Chitosan is an organic polysaccharide originating from deacetylation of chitin. This polymer is widely used 

in pharmacy as an excipient and in medicine as a component of dressing materials. High temperatures are 

used at various stages of drug production. They can be responsible for the thermolysis of the active 

pharmaceutical ingredients (API) and excipients used in the formulation of drugs. The process of 
thermolysis forms free radicals that have a destructive effect on a living organism.  

The aim of the study was to investigate the formation of free radicals in the process of thermal 

decomposition of chitosan at the points of the maximum weight loss of this polymer. 

Thermogravimetric analysis (TG/DTG) was used to evaluate the chitosan decomposition process. 
A thermal balance TG 209 F3 Tarsus (Netzsch, Germany) was used. To assess concentration and character 

of free radicals formed in thermal treatment of chitosan electron paramagnetic resonance (EPR) 

spectroscopy was used. EPR spectra were recorded on an EPR spectrometer on X-band (9.3 GHz) 

(Radiopan, Poznań). 
Thermogravimetric analysis showed a two-stage weight loss of chitosan. Decomposition of chitosan begins 

at 283C. Analysis of EPR spectra showed a higher concentration of free radicals in chitosan exposed to 

the temperature of 300C. The free radicals formed in chitosan have a complex character, a homogeneous 
distributed, strong dipole interactions, and slow spin-lattice relaxation processes respectively. 

Studies have shown that technological processes related to high temperature chitosan are not recommended 

due to its degradation and the formation of free radicals. The usefulness of thermogravimetry and EPR 

spectroscopy for determining the optimal thermal conditions to which chitosan may be subjected has been 
proved. 

Keywords: chitosan, free radicals, thermogravimetry, EPR spectroscopy 
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Wpływ doboru metody syntezy wybranych 

aromatycznych zasad Schiffa na wydajność reakcji 

1. Wprowadzenie 

Zasady Schiffa, należące do grupy związków organicznych zwanych iminami lub 

azometinami, stanowią liczną grupę związków organicznych znajdujących praktyczne 

zastosowanie w wielu dziedzinach nauki oraz przemysłu [1, 2]. Ogromne zaintere-

sowanie zasadami Schiffa wynika z ich unikatowych właściwości fizykochemicznych, 

aktywności biologicznej oraz zdolności do trwałego wiązania jonów metali [2, 3]. 

Szerokie spektrum zastosowań oraz rosnące zapotrzebowanie na te związki stwarza 

konieczność zapewnienia jak największej wydajności reakcji otrzymywania tych 

związków oraz ograniczenia szkodliwości prowadzonych syntez dla środowiska natural-

nego. Stosowane dotychczas konwencjonalne metody preparatyki azometin wymagają 

użycia rozpuszczalników organicznych, których wykorzystanie, zgodnie z ideą Zielonej 

Chemii powinno być ograniczane. To zagadnienie inspiruje środowisko naukowe do 

poszukiwania nowych, „zielonych” metod syntezy zasad Schiffa, które, oprócz zwięk-

szenia wydajności reakcji, pozwolą na redukcję lub całkowitą eliminację rozpusz-

czalników organicznych z procesu reakcyjnego.  

W ostatnim czasie, obok konwencjonalnych metod syntezy zasad Schiffa, coraz 

więcej uwagi poświęca się możliwości preparatyki azometin z zastosowaniem alterna-

tywnych, nietoksycznych środowisk reakcji, takich jak środowisko wodne bez lub 

z dodatkiem kwasu owocowego czy środowisko soków owocowych [5-10]. Badacze 

wskazują, że metody te stanowią rozwiązanie atrakcyjne ekonomicznie, a przede 

wszystkim przyjazne dla środowiska naturalnego [5, 9, 10].  

2. Historia odkrycia i charakterystyka zasad Schiffa 

Odkrycie azometin przypisuje się niemieckiemu chemikowi Hugo Schiff’owi, który 

w swojej pracy zatytułowanej „Eine neue Reihe organischer Basen” opublikowanej 

w 1864 roku, zakomunikował odkrycie nowej gamy zasad organicznych otrzymywanych 

w reakcji aniliny z aldehydami aromatycznymi [11]. Obecnie wiadomo, że reakcja 

aminy pierwszorzędowej i związku karbonylowego (aldehydu lub ketonu) prowadząca 

do otrzymania azometin jest reakcją kondensacji, zachodzącą zgodnie z mechanizmem 

addycji nukleofilowej (rys. 1) [12]. Reakcji otrzymywania zasad Schiffa sprzyja 

środowisko kwaśne, a jego optymalna wartość pH mieści się w zakresie od 4 do 6 [13]. 

Jednakże nowe sposoby efektywnego otrzymywania tych związków w środowiskach 

bliskich obojętnemu lub zasadowych również nie są rzadkością [4-5, 14].  
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Rysunek 1. Ogólny mechanizm reakcji otrzymywania zasad Schiffa w środowisku kwaśnym  
(R1, R2 – podstawnik alkilowy, arylowy lub atom wodoru, R3 – podstawnik alkilowy lub arylowy); 

opracowanie własne na podstawie [12, 13] 

Charakterystyczną cechą budowy cząsteczek zasad Schiffa jest obecność grupo-
wania azometinowego (> C = N-) [15], które stanowi klasyczny przykład chromoforu, 
absorbującego promieniowanie z zakresu światła widzialnego. Obecność tego chromoforu 
w cząsteczce jest odpowiedzialna za żółtą, pomarańczową, a czasem czerwoną barwę 
zasad Schffa [1]. Znaczna swoboda w zakresie modyfikacji strukturalnej azometin, 
wynikającej z doboru odpowiednich związków wyjściowych pozwala na wprowa-
dzenie innych elementów struktury, takich jak fluorofory czy luminofory [16-18]. 
Możliwość ta czyni zasady Schiffa związkami jeszcze bardziej uniwersalnymi 
i znacząco zwiększa spektrum potencjalnych zastosowań. 

3. Znaczenie zasad Schiffa 

Zasady Schiffa wykazują szereg rozmaitych właściwości biologicznych, wśród których 
wymienić można m.in.: aktywność antybakteryjną, antywirusową, przeciwgrzybiczą, 
jak również antynowotworową [1-3, 15, 19]. Tak szeroka różnorodność ich biologicznego 
działania doprowadziła do intensywnych badań w kierunku możliwości zastosowania 
tych związków jako potencjalnych farmaceutyków [19]. Interdyscyplinarna współpraca 
wielu zespołów badawczych na całym świecie zaowocowała wprowadzeniem na rynek 
światowy różnorodnych leków, takich jak dantrolen [20] czy progabid [21-22], 
w których substancję czynną stanowią zasady Schiffa [20, 22]. Wiele doniesień litera-
turowych dowodzi także, że zasady Schiffa oraz ich kompleksy z jonami metali są 
przedmiotem licznych badań, w których wskazuje się na zdolność tych związków do 
hamowania replikacji ludzkiego wirusa niedoboru odporności (HIV) [23], wirusa 
zapalenia wątroby typu C (HCV), a także wirusa wywołującego zespół ostrej, ciężkiej 
niewydolności oddechowej (SARS-CoV) [24].  

Umiejętność trwałego wiązania jonów metali przez zasady Schiffa wpływa nie 
tylko na znaczne zwiększenie aktywności biologicznej związków z iminowym grupo-
waniem, co skutkuje ich szerszym zastosowaniem w medycynie i farmacji, ale również 
jest przydatna dla sektora analityki chemicznej i ochrony środowiska [25]. Tworzenie 
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trwałych kompleksów zasad Schiffa z jonami metali umożliwia prowadzenie spektro-
fotometrycznych oznaczeń ilościowych [26], a także pozwala na selektywne usuwanie 
wybranych metali ciężkich ze ścieków przemysłowych [27, 28]. Kompleksy zasad 
Schiffa z metalami znajdują także zastosowanie w przemyśle chemicznym, gdzie stoso-
wane są jako katalizatory [29], jak również rozpatruje się możliwość ich wykorzystania 
przy produkcji elektroniki [2, 30].  

Inne przeznaczenie znalazły azometiny otrzymywane na bazie antranilanu metylu. 
Stanowią one ważne komponenty wyrobów perfumeryjnych i produktów kosme-
tycznych, pełniąc funkcję środków zapachowych oraz nadających barwę. Najpopular-
niejszą zasadą Schiffa stosowaną w tej branży jest 2-[(7-hydroksy-3,7-dimetylo-
oktylideno)amino]benzoesan metylu, znany pod nazwą handlową Aurantiol [31, 32]. 

W tabeli 1 przedstawiono przykłady aromatycznych związków z iminowym grupo-
waniem, znajdujących praktyczne zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu. 

Tabela 1. Zastosowanie wybranych aromatycznych zasad Schiffa oraz ich kompleksów z jonami metali 
[opracowanie własne] 

zasada Schiffa 
nazwa 
zwyczajowa 

zastosowanie 

 

dantrolen 

Składnik czynny leków  
o działaniu rozkurczającym mięśnie 
szkieletowe, stosowany w leczeniu 
hipotermii złośliwej [20] 

 

progabid 
Składnik czynny leków nowej generacji 
stosowanych w leczeniu padaczki 
opornej na inne leki [22] 

 

aurantiol 

Substancja zapachowa stosowana jako 
dodatek do wyrobów perfumeryjnych  
i kosmetyków. 
Nadaje produktom aromat lilii i kwiatu 
pomarańczy, pełniąc także rolę 
utrwalacza zapachu i barwnika 
(żółtopomarańczowa barwa) [31] 

 

cynkon 

Odczynnik analityczny wykorzystywany 
do spektrofotometrycznego oznaczania 
cynku w wodzie, materiale 
biologicznym i surowcach roślinnych 
[26] 

 

katalizator 
Jacobsena 

Katalizator enancjoselektywnej reakcji 
epoksydacji olefin zachodzącej 
w obecności podchlorynu sodu [29] 
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W ciągu ostatnich kilku lat prowadzone są również rozległe badania nad 
możliwością zastosowania zasad Schiffa jako fluorescencyjnych i kolorymetrycznych 
sond molekularnych służących do selektywnego wykrywania jonów metali, cechu-
jących się wysokim stopniem toksyczności, m.in. jonów miedzi(II) [33-34], ołowiu(II) 
[34], kadmu [35], glinu [36-38] czy niklu(II) [39]. Azometiny aspirujące do miana 
sond powinny charak-teryzować się prostotą syntezy, silną koordynacją jonów metalu, 
niską cytotoksycz-nością [40] oraz niewielkimi kosztami produkcji [41]. Związki te 
łącząc się selektywnie z jonami metalu muszą również emitować intensywną fluores-
cencję lub zmieniać barwę [33-41]. Sondy molekularne spełniające wymienione 
warunki mogą znaleźć szerokie zastosowanie w analityce żywności [38], chemicznej 
analizie jakościowej i ilościowej, analizie materiału biologicznego różnego pocho-
dzenia i mikroskopowym obrazowaniu fluorescencyjnym [34, 36, 37, 41]. Mogą 
również służyć do produkcji wygodnych w stosowaniu pasków testowych pozwa-
lających na szybką detekcję metali ciężkich, których obecność w produkcie byłaby 
sygnalizowana zmianą barwy wskaźnika [42]. 

W oparciu o przeprowadzony przegląd literatury dotyczącej właściwości i zastoso-
wania zasad Schiffa można z całą pewnością stwierdzić, że związki te stanowią wysoce 
użyteczną grupę związków organicznych, stosowanych w wielu różnych gałęziach 
przemysłu.  

4. Metody otrzymywania zasad Schiffa 

W literaturze dotyczącej zasad Schiffa wyróżnia się 10 metod ich otrzymywania, 
które umownie można podzielić na dwie główne grupy (rys. 2). Pierwszą z nich 
stanowią metody konwencjonalne, w przypadku których proces reakcyjny prowadzony 
jest w środowisku rozpuszczalnika organicznego, przy jednoczesnym mieszaniu 
i ogrzewaniu roztworu. Metody te wymagają zastosowania znacznych ilości rozpusz-
czalnika oraz cechują się wysoką energochłonnością [43-48]. Grupa druga reprezen-
towana jest przez tzw. zielone syntezy, charakteryzujące się znacznie mniejszym 
zapotrzebowaniem energetycznym oraz minimalizacją zużycia rozpuszczalników 
organicznych [4-5, 7-10, 49-54]. 

 

Rysunek 2. Podział metod otrzymywania zasad Schiffa [opracowanie własne] 
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4.1. Konwencjonalne metody otrzymywania zasad Schiffa 

Wśród konwencjonalnych metod otrzymywania zasad Schiffa wyróżnia się: 

 klasyczną syntezę Schiffa; 

 syntezę w rozpuszczalniku organicznym bez dodatku katalizatora; 

 syntezę w rozpuszczalniku organicznym z dodatkiem katalizatora pełniącego 

funkcję kwasu Lewisa. 

Klasyczna synteza Schiffa stanowi najstarszą metodę preparatyki azometin, 

przedstawioną już w XIX wieku [55]. Jej ogromną zaletą jest to, iż można za jej 

pomocą otrzymywać nietrwałe w środowisku wodnym alifatyczne zasady Schiffa. Jest 

to wykonalne dzięki zastosowaniu aparatu Deana-Starka umożliwiającego podczas 

prowadzenia reakcji usuwanie wody powstającej w trakcie tworzenia zasad Schiffa [8, 55]. 

W obecnej chwili tę metodę zastępuje się innymi ze względu na to, że benzen lub toluen 

stosowane tu jako rozpuszczalniki, cechują się wysokim stopniem toksyczności [43].  

Dwie kolejne metody konwencjonalne wymagają stosowania takich rozpuszczal-

ników organicznych, które obecnie są dozwolone w syntezie związków chemicznych. 

Pierwsza z nich, stosowana obecnie najczęściej w syntezie zasad Schiffa, to synteza 

w rozpuszczalniku organicznym bez dodatku katalizatora. Proces reakcyjny 

prowadzi się zazwyczaj w metanolu lub etanolu, przy jednoczesnym mieszaniu 

i ogrzewaniu mieszaniny reakcyjnej pod chłodnicą zwrotną [5, 47, 48, 52]. Czas 

reakcji jest bardzo różny (od 0,5 godziny do kilku godzin) i często zależny od 

stosowanych substratów [34, 37, 47, 52, 56]. W literaturze spotyka się również 

modyfikację tej metody, polegającą na użyciu acetonitrylu jako rozpuszczalnika, co 

niesie za sobą konsekwencje w postaci ułatwienia przeprowadzenia samego procesu – 

taką reakcję można przeprowadzać w temperaturze otoczenia w szklanym naczyniu 

(fiolce, kolbie płaskodennej, czy zlewce) [3]. Metoda rozpuszczalnikowa jest prosta 

w wykonaniu, a w przypadku otrzymywania aromatycznych zasad Schiffa, pozwala na 

ich otrzymywanie z wysoką wydajnością (często powyżej 80%) [34, 37]. Wadę 

stanowi tu otrzymywanie imin alifatycznych. Ten problem rozwiązano w syntezie 

z dodatkiem katalizatora, w której stosowany katalizator pełni jednocześnie funkcję 

substancji odwadniającej. Do katalizatorów najczęściej stosowanych w tej metodzie 

należą TiO2, TiCl4, CuSO4 czy ZnCl2 [8, 45]. Proces reakcyjny prowadzi się w różnych 

rozpuszczalnikach organicznych, wśród których wymienić można tetrahydrofuran, 

dichlorometan [44] oraz dichloroetan [45, 46].  

4.2. Zielone metody otrzymywania azometin 

Przegląd dostępnych danych literaturowych wykazał, że zielona synteza zasad Schiffa 

stanowi problematykę badawczą ogromnej grupy naukowców, którzy przedstawiają 

coraz to nowe metody preparatyki azometin. Przyczyny upatruje się w wyraźnych 

korzyściach, jakie niosą ze sobą „zielone” metody syntezy. Są one naturalne, przyjazne 

środowisku, niedrogie, nietoksyczne, skracają znacząco czas przeprowadzanych reakcji 

z jednoczesnym znacznym zwiększeniem ich wydajności [7].  

Rosnące zainteresowanie zieloną syntezą doprowadziło do opracowania dużej 

grupy metod zgodnych z ideą Zielonej Chemii, które pozwalają na otrzymywanie 

zasad Schiffa z bardzo wysokimi wydajnościami prowadzonych reakcji.  
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Obecnie w literaturze opisywane są następujące zielone metody otrzymywania 

azometin: 

 synteza w środowisku wodnym bez i z dodatkiem kwasowego katalizatora; 

 synteza bezrozpuszczalnikowa; 

 synteza wspomagana mikrofalami; 

 synteza wspomagana ultradźwiękami; 

 synteza w obecności promieniowania UV; 

 synteza w środowisku soku owocowego. 

Wspólną cechą powyższych metod jest stosowanie niewielkich ilości rozpusz-

czalników organicznych w celu rekrystalizacji produktu końcowego [4, 5].  

W przypadku metod przeprowadzanych w środowisku wodnym lub środowisku soku 

owocowego, spore wyzwanie stanowi znalezienie odpowiedniej metody pozwalającej 

na oczyszczenie przesączu (środowiska) [4, 5, 7-9]. 

Synteza w środowisku wodnym stanowi bezpieczniejszą, tańszą, a przede wszystkim 

przyjazną środowisku alternatywę dla konwencjonalnych metod preparatyki aroma-

tycznych zasad Schiffa. Prowadzenie procesu reakcyjnego z zastosowaniem tej metody 

skutkuje znacznym skróceniem czasu reakcji i umożliwia szybką izolację produktu 

końcowego, który poddaje się rekrystalizacji z niewielkich ilości rozpuszczalnika 

organicznego [4, 5]. 

Jedną z częściej stosowanych zielonych metod otrzymywania zasad Schiffa jest 

metoda bezrozpuszczalnikowa, polegająca na ucieraniu równomolowej mieszaniny 

aminy oraz związku karbonylowego w moździerzu. Swoją popularność zawdzięcza 

prostocie prowadzenia procesu oraz krótkiemu czasowi reakcji [4, 49, 50]. Podobnie, 

jak w przypadku syntezy w środowisku wodnym, w tej metodzie zanieczyszczony 

produkt końcowy poddaje się rekrystalizacji z niewielkiej ilości rozpuszczalnika 

organicznego [49]. 

Kolejną zieloną metodą otrzymywania zasad Schiffa jest synteza wspomagana 

mikrofalami. W metodzie tej równomolową mieszaninę substratów [51, 52] lub ich 

roztwór w alkoholu etylowym z dodatkiem lodowatego kwasu octowego [48] poddaje 

się działaniu promieniowania mikrofalowego w czasie od 2 do 10 minut [48, 51, 52]. 

Czas ekspozycji zależny jest od postępu reakcji, której przebieg monitoruje się za pomocą 

chromatografii cienkowarstwowej [51]. Otrzymany produkt końcowy oczyszcza się 

poprzez przemycie wodą oraz rekrystalizację z niewielkiej ilości etanolu [48, 51]. 

Synteza wspomagana falami ultradźwiękowymi polega na rozpuszczeniu 

substratów w metanolu [49] lub etanolu [52, 53] i poddaniu mieszaniny procesowi 

ultrasonifikacji. Produkt końcowy przemywa się wodą z etanolem [52] lub dodatkowo 

rekrystalizuje z rozpuszczalnika organicznego w celu pozbycia się zanieczyszczeń [49, 

53]. 

Mniej rozpowszechnioną zieloną metodę preparatyki zasad Schiffa stanowi synteza 

w obecności promieniowania UV. W tej metodzie równomolowa mieszanina substra-

tów poddawana jest mieszaniu oraz działaniu promieniowania ultrafioletowego przez 

15 minut. Produkt końcowy oczyszczany jest poprzez rekrystalizację z etanolu [49].  

W ostatnim czasie prowadzone są również intensywne badania nad możliwością 

preparatyki aromatycznych zasad Schiffa w obecności ekstraktów oraz soków 

owocowych, które, pełniąc funkcję naturalnych katalizatorów, wspomagają tworzenie 
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azometin [7-10]. Najprawdopodobniej soki owocowe zawdzięczają swoje katalityczne 

właściwości obecności kwasów organicznych, takich jak: kwas cytrynowy, jabłkowy, 

szczawiowy czy winowy [9]. Najczęściej syntezę azometin prowadzi się w obecności 

soku cytrynowego [7-8], jednak podejmowano również próby wykorzystania w tym 

celu soku winogronowego, limonkowego, a także wodnego ekstraktu z mango [9]. 

Proces reakcyjny w przypadku zastosowania tej metody polega na mieszaniu 

substratów z dodatkiem odpowiednio oczyszczonego soku owocowego. Autorzy 

publikacji naukowych nie są jednak zgodni w kwestii czasu mieszania reagentów oraz 

ilości dodawanego soku. Produkty końcowe otrzymywane z zastosowaniem tej metody 

oczyszcza się poprzez rekrystalizację z alkoholu etylowego [7-10]. 

Ostatnią metodą otrzymywania azometin jest synteza z dodatkiem kwasów 

organicznych pochodzenia naturalnego, która prowadzona jest na dwa sposoby. 

Sposób pierwszy polega na reakcji substratów w rozpuszczalniku organicznym 

w obecności katalitycznej ilości kwasu [6]. Sposób drugi stanowi natomiast modyfi-

kację metody bezrozpuszczalnikowej i polega na ucieraniu substratów w moździerzu 

z dodatkiem wodnego roztworu kwasu [54].  

5. Cel i zakres pracy 

Celem niniejszej pracy było porównanie efektywności reakcji otrzymywania zasad 

Schiffa z zastosowaniem konwencjonalnej syntezy w metanolu oraz wybranych 

„zielonych” metod preparatyki azometin (metoda bezrozpuszczalnikowa, synteza 

z dodatkiem soku cytrynowego i jabłkowego oraz synteza w środowisku wodnego 

roztworu kwasu jabłkowego). Cel sformułowano na podstawie danych literaturowych, 

z których wynika, iż zastosowanie środowiska soku owocowego znacznie podwyższa 

efektywność reakcji otrzymywania zasad Schiffa w porównaniu z zastosowaniem 

konwencjonalnych rozpuszczalników. Użycie soku jabłkowego, który nie był wcześniej 

stosowany jako środowisko reakcji otrzymywania zasad Schiffa, miało na celu 

zarówno skorzystanie z łatwo dostępnego i taniego surowca będącego produktem 

krajowym, jak i sprawdzenie, w jaki sposób zmniejszenie kwasowości soku owoco-

wego wpłynie na efektywność reakcji otrzymywania zasad Schiffa.  

Podczas prowadzenia „zielonych” reakcji otrzymywania zasad Schiffa na bazie  

o-toluidyny (2T) i wybranych aldehydów, 4-bromobenzaldehydu (4Brbenz) oraz  

4-nitrobenzaldehydu (4NO2benz), manipulowano wpływem zmiany środowiska reakcji 

i czasu reakcji (t) na stopień konwersji aldehydu do iminy. Badania prowadzono 

w dwóch różnych okresach, wiosenno-letnim i jesienno-zimowym. Na podstawie 

uzyskanych wyników wyznaczono optymalne warunki otrzymywania 4-bromoben-

zylideno-2-toluidyny (4Brbenz2T) i 4-nitrobenzylideno-2-toluidyny (4NO2benz2T). 

6. Część eksperymentalna 

6.1. Materiał i metody badawcze 

Soki owocowe otrzymano z owoców dostępnych w sprzedaży w sklepach Netto. 

Sok cytrynowy otrzymywano poprzez wyciśnięcie cytryny za pomocą ręcznej wycis-

karki do soków, a następnie przesączenie przez sączek ilościowy o średniej grubości. 

Do otrzymywania soku jabłkowego z jabłek Jonagold stosowano pionową wolnoobro-

tową wyciskarkę do soków firmy Hurom. Otrzymany sok jabłkowy przesączano przez 
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sitko do herbaty, a następnie przez sączek ilościowy o średniej grubości. pH soków 

owocowych oraz wodnych roztworów kwasu jabłkowego badano za pomocą 

potencjometru CPI-505 firmy Elmetron wyposażonego w elektrodę zespoloną EPS-1. 

pH soków owocowych oraz wodnych roztworów kwasu jabłkowego badano za pomocą 

potencjometru CPI-505 firmy Elmetron wyposażonego w elektrodę zespoloną EPS-1. 

Czystość wszystkich produktów była badana za pomocą spektroskopii protonowego 

magnetycznego rezonansu jądrowego (
1
H NMR) w roztworze CDCl3. Pomiary przepro-

wadzano za pomocą spektrometru Bruker DPX-400 Avance. Wzorcem stosowanym 

w badaniach tą metodą był TMS.  

6.2. Odczynniki  

Do syntezy zasad Schiffa, 4-bromobenzylideno-2-toluidyny (4Brbenz2T) i 4-nitro-

benzylideno-2-toluidyny (4NO2benz2T), zastosowano następujące odczynniki: 2-tolui-

dynę o czystości 99% (Alfa Aesar), 4-bromobenzaldehyd o czystości 98% (Alfa Aesar) 

i 4-nitrobenzaldehyd o czystości 99% (J&K Scientific). Jako rozpuszczalnik w kon-

wencjonalnej metodzie otrzymywania zasad Schiffa zastosowano metanol cz.d.a. 

(Chempur). Do sporządzenia wodnego roztworu kwasu jabłkowego wykorzystano 

kwas DL-jabłkowy o czystości 100% (Nanga).  

6.3. Synteza zasad Schiffa 

Ogólny schemat reakcji otrzymywania zasad Schiffa 4Brbenz2T i 4NO2benz2T 

przedstawiono na rysunku 3. 

Syntezę konwencjonalną prowadzono zgodnie z syntezą opisaną w literaturze [56]. 

Syntezę „zielonymi” metodami prowadzono w oparciu o literaturę [5, 9, 10, 50], 

przy czym zmodyfikowano ją zmniejszając czas prowadzenia reakcji (z wyjątkiem 

metody bezrozpuszczalnikowej) oraz rezygnując ze stosowania rozpuszczalnika orga-

nicznego w celu oczyszczenia końcowego produktu. 

 

Rysunek 3. Ogólny schemat reakcji otrzymywania 4-nitrobenzylideno-2-toluidyny (4NO2benz2T)  

oraz 4-bromobenzylideno-2-toluidyny (4Brbenz2T) [opracowanie własne] 

W przypadku „zielonych” metod otrzymywania zasad Schiffa (z wyłączeniem 

metody bezrozpuszczalnikowej) stosowano następujący tok postępowania: sporządzano 

po 5 próbek równomolowej mieszaniny o-toluidyny (2T) z odpowiednim aldehydem, 

a następnie dodawano 0,05, 0,10, 0,20, 0,50 lub 1,00 cm
3
 soku owocowego lub 

roztworu wodnego kwasu jabłkowego (w zależności od stosowanej metody syntezy). 

Przygotowane mieszaniny poddawano intensywnemu mieszaniu przez 10, 20 lub 30 
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minut i pozostawiano na okres od 1 do 14 dni w zależności od użytych substratów 

i środowiska reakcji. W kolejnym etapie otrzymane produkty sączono pod zmniej-

szonym ciśnieniem, przemywano wodą redestylowaną, suszono na powietrzu i ucierano.  

W każdym z przypadków, w którym otrzymano produkt końcowy bez zanie-

czyszczenia substratami, obliczono wydajności reakcji przedstawiając ich wartości 

w dyskusji wyników (punkt 7). 

6.3.1. Synteza w metanolu 

Do metanolowego roztworu (5 cm
3
) odpowiedniego aldehydu (0,65 mmola) 

dodawano 0,60 mmola o-toluidyny (2T), a następnie mieszaninę ogrzewano pod 

chłodnicą zwrotną i intensywnie mieszano przez 30 minut. Po tym czasie mieszaninę 

chłodzono do temperatury otoczenia i pozostawiano do wytrącenia osadu. Po upływie 

7 dni (4NO2benz2T) lub 14 dni (4Brbenz2T) wytrącone kryształy odsączano pod 

zmniej-szonym ciśnieniem, przemywano wodą destylowaną, suszono na powietrzu 

i ważono.  

6.3.2. Synteza bezrozpuszczalnikowa 

Równomolowe ilości odpowiedniego aldehydu i o-toluidyny ucierano w moździerzu 

agatowym przez 5 minut. Mieszaninę pozostawiano na powietrzu, a po upływie 2 dni 

osad ważono.  

6.3.3. Synteza w soku owocowym 

Do równomolowej mieszaniny substratów (0,6 mmola aldehydu i 0,6 mmola 2T) 

dodawano odpowiedniej ilości soku cytrynowego lub jabłkowego (0,05, 0,10, 0,20, 

0,50 lub 1,00 cm
3
), a następnie całość mieszano w temperaturze otoczenia przez 10, 20 

lub 30 minut. Po zakończeniu mieszania, mieszaninę pozostawiano na 24 godziny 

(4NO2benz2T) lub 3-7 dni (4Brbenz2T), a następnie osad odsączano pod zmniej-

szonym ciśnieniem, przemywano go wodą destylowaną, suszono na powietrzu i ważono. 

6.3.4. Synteza w wodnym roztworze kwasu jabłkowego 

Syntezę azometin prowadzono również w wodnych roztworach kwasu jabłkowego 

o pH zbliżonym do wartości tego parametru w stosowanych sokach: cytrynowym 

(pH = 2,39-2,42) oraz jabłkowym (pH = 3,54-3,56). W tym celu sporządzono roztwory 

tego kwasu o stężeniu 1∙10
-1

 mol/dm
3
 (pH = 2,29) oraz 5∙10

-4
 mol/dm

3
 (pH = 3,59). 

Reakcję otrzymywania 4NO2benz2T i 4Brbenz2T prowadzono w sposób zbliżony do 

syntezy w soku owocowym. 

Do równomolowej mieszaniny substratów (0,6 mmola aldehydu i 0,6 mmola 2T) 

dodawano odpowiedniej ilości wodnego roztworu kwasu jabłkowego (0,05, 0,10, 0,20, 

0,50 lub 1,00 cm
3
), a następnie całość mieszano w temperaturze otoczenia przez 10 lub 

30 minut. Po zakończeniu mieszania, mieszaninę pozostawiano na 24 godziny 

(4NO2benz2T) lub 3-7 dni (4Brbenz2T), następnie osad odsączano pod zmniejszonym 

ciśnieniem, przemywano go wodą destylowaną, suszono na powietrzu i ważono. 
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7. Wyniki 

W ramach niniejszej pracy przeprowadzono 2 konwencjonalne syntezy w rozpusz-
czalniku organicznym i 64 „zielone” syntezy, zmieniając czas reakcji oraz objętość 
soku owocowego lub wodnego roztworu kwasu jabłkowego. Syntezy prowadzono 
w okresie wiosenno-letnim oraz/lub jesienno-zimowym.  

Skuteczność zastosowanych metod syntezy zasad Schiffa badano wykorzystując 
metodę spektroskopii protonowego magnetycznego rezonansu jądrowego w roztworze 
CDCl3. Na podstawie wyników otrzymanych tą metodą obliczono stopień konwersji 
aldehydu (α) użytego do reakcji, a jego wartości w zależności od warunków 
prowadzenia procesu umieszczono w tabelach 2 i 3. 

Tabela 2. Stopień konwersji 4-bromobenzaldehydu (α4Brbenz) w produktach końcowych otrzymanych 
z zastosowaniem zielonych metod syntezy [opracowanie własne] 

metoda syntezy 
t 
[min] 

α4Brbenz [%] 
w zależności od objętości dodanego soku lub 
roztworu [cm

3
] 

0,00 0,05 0,10 0,20 0,50 1,00 

bezrozpuszczalnikowa 5
A 

100 - - - - - 

w soku cytrynowym 10
A 

- 100 100 100 100 99 

w soku jabłkowym 

10
B 

- 93 94 95 95 92 

20
B

 - 78 81 80 80 80 

30
B
 - 78 86 78 76 67 

w 0,1-molowym wodnym 
roztworze kwasu 
jabłkowego 

10
A
 - 100 100 100 100 100 

w 0,0005-molowym 
wodnym roztworze kwasu 
jabłkowego 

30
B
 - 89 80 82 84 84 

A – badania prowadzono w okresie wiosenno-letnim (kwiecień-czerwiec); pH soków cytrynowego 
i jabłkowego wynosiło odpowiednio 2,42 i 3,56 
B – badania prowadzono w okresie jesienno-zimowym (listopad-luty); pH soków cytrynowego i jabłkowego 
wynosiło odpowiednio 2,39 i 3,54 

W pierwszym etapie pracy przeprowadzono reakcje otrzymywania 4Brbenz2T 
i 4NO2benz2T metodą konwencjonalną. Otrzymane wyniki (W4Brbenz2T = 39%, 
W4NO2benz2T = 75%) wskazują na to, że zastosowanie aldehydu posiadającego 
w cząsteczce podstawnik – Br w pozycji para w stosunku do grupy aldehydowej 
znacznie zmniejsza efektywność reakcji otrzymywania 4Brbenz2T prowadzonej 
w metanolu. Natomiast zastosowanie aldehydu 4-nitrobenzoesowego powoduje, że 
reakcja przebiega ze znacznie wyższą wydajnością. 

W kolejnym etapie przeprowadzono „zielone” reakcje, które, poza przyjaznością 
środowisku, szybkością i łatwością ich przeprowadzenia, powinny charakteryzować się 
wzrostem wydajności. 

Pierwszą z zastosowanych „zielonych” metod była synteza bezrozpuszczalnikowa, 
w efekcie której otrzymano czyste produkty. Poza jej bezsprzeczną zaletą, jaką jest 
przyjazność środowisku, cechuje się ona szybkością i łatwością wykonania. Jest ona 
również znacznie bardziej efektywna od metody konwencjonalnej, a także niezależna 
od charakteru podstawnika części aldehydowej. Zarówno w przypadku otrzymywania 
4NO2benz2T, jak i 4Brbenz2T stopień konwersji aldehydu do iminy wyniósł 100%, 
a wydajności reakcji zależne od wszystkich procesów jednostkowych, sięgały 94%. 
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Tabela 3. Stopień konwersji 4-nitrobenzaldehydu (α4NO2benz) w produktach końcowych otrzymanych 
z zastosowaniem zielonych metod syntezy [opracowanie własne] 

metoda syntezy 
t 
[min] 

α4NO2benz [%] 
w zależności od objętości dodanego soku lub 
roztworu [cm

3
] 

0,00 0,05 0,10 0,20 0,50 1,00 

bezrozpuszczalnikowa 5
A 

100 - - - - - 

w soku cytrynowym 
10

A 
- 84 82 88 75 74 

30
A 

 96 97 97 87 89 

w soku jabłkowym 
30

A 
- 100 100 100 94 98 

30
B

 - 82 84 79 81 70 

w 0,1-molowym wodnym 
roztworze kwasu 
jabłkowego 

10
A
 - 89 93 79 82 69 

w 0,0005-molowym 
wodnym roztworze kwasu 
jabłkowego 

30
B
 - 85 83 82 86 80 

A – badania prowadzono w okresie wiosenno-letnim (kwiecień-czerwiec); pH soków cytrynowego 
i jabłkowego wynosiło odpowiednio 2,42 i 3,56 
B – badania prowadzono w okresie jesienno-zimowym (listopad-luty); pH soków cytrynowego i jabłkowego 
wynosiło odpowiednio 2,39 i 3,54 

Stosując sok cytrynowy (pH = 2,42) jako środowisko reakcji otrzymywania 
4Brbenz2T i 4NO2benz2T zauważono, że prowadząc reakcję przez 10 minut otrzymuje 
się czysty związek 4Brbenz2T (W = 90-93%), natomiast w przypadku otrzymywania 
4NO2benz2T największy odnotowany stopień konwersji aldehydu do iminy (α4NO2benz) 
wynosi 88%. Po wydłużeniu czasu reakcji z 10 do 30 minut osiąga się znaczny wzrost 
konwersji 4-nitrobenzaldehydu do 4NO2benz2T. To samo zauważono, stosując  
0,1-molowy wodny roztwór kwasu jabłkowego (pH = 2,29), co nasuwa spostrzeżenie, 
że kwaśny odczyn „zielonego” środowiska o pH znacznie niższym (2,29-2,42) od 
optymalnego (4-6) dla reakcji otrzymywania zasad Schiffa, sprzyja całkowitemu 
przereagowaniu 4Brbenz do 4Brbenz2T, czego nie obserwuje się podczas otrzy-
mywania 4NO2benz2T. Zmiana środowiska reakcji z soku cytrynowego na sok 
jabłkowy o pH = 3,56 przy zastosowaniu czasu reakcji t = 30 minut poskutkowała 
otrzymaniem czystej zasady Schiffa 4NO2benz2T (W = 92-94%) w sytuacji, gdy 
stosowano niewielkie ilości soku. Zwiększenie tej ilości wpływało na nieznaczne 
zmniejszenie α4NO2benz.  

Reakcję otrzymywania 4NO2benz2T w środowisku soku jabłkowego i w czasie 
30 minut powtórzono w okresie jesienno-zimowym otrzymując znacznie słabsze 
wyniki. pH soku jabłkowego wykorzystywanego w okresie jesienno-zimowym (3,54) 
było bardzo zbliżone do pH soku jabłkowego stosowanego w okresie wiosenno-letnim 
(3,56). Ze względu na to, iż ustalono znaczny wpływ pH środowiska reakcji prowa-
dzonych w miesiącach wiosenno-letnich na stopień konwersji aldehydu do iminy, 
uznano, że zmniejszenie tego stopnia może mieć związek ze zmianą warunków otoczenia. 
Dlatego też postanowiono przeprowadzić reakcję w 0,0005-molowym wodnym 
roztworze kwasu jabłkowego o pH równym 3,43. Badania prowadzono w tym samym 
okresie. Wyniki otrzymane tą metodą były zbliżone do tych, które otrzymano, stosując 
sok jabłkowy, co mogłoby potwierdzać założenie, że należy uwzględniać wpływ 
warunków otoczenia na przebieg reakcji jako jeden z czynników decydujących 
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o czystości otrzymywanych produktów. By całkowicie rozwiać wątpliwości odnośnie 
czynników mających największy wpływ na stopień konwersji 4NO2benz do 
4NO2benz2T, badania będą kontynuowane. 

Metodę w soku jabłkowym zastosowano również do otrzymywania 4Brbenz2T, 
przy czym badanie przeprowadzano jedynie w okresie jesienno-zimowym. Reakcja 
była prowadzona w czasie 10, 20 i 30 minut. Na podstawie wyników stwierdzono, że 
krótki czas reakcji (10 minut) jest znacznie korzystniejszy dla otrzymywania 
4Brbenz2T niż czas dłuższy (20 lub 30 minut). 

8. Podsumowanie i wnioski 

Wyniki otrzymane w ramach niniejszej pracy ukazują, iż bezwzględnie najlepszą 
metodą syntezy zastosowaną w tej pracy jest metoda bezrozpuszczalnikowa – szybka, 
łatwa w wykonaniu, przyjazna środowisku i bardzo wydajna.  

Stosując metodę syntezy 4Brbenz2T i 4NO2benz2T w sokach owocowych wykazano, 
iż przynosi ona znacznie lepsze rezultaty niż metoda konwencjonalna w metanolu. 
Stwierdzono również, że synteza, w wyniku której otrzymuje się czyste zasady Schiffa 
różniące się podstawnikiem części aldehydowej, wymaga różnych warunków jej 
prowadzenia w sokach owocowych. Czysty produkt 4Brbenz2T tworzy się z łatwością 
w czasie 10 minut w środowisku soku cytrynowego (pH = 2,42). Otrzymaniu czystego 
produktu na bazie 4-nitrobenzaldehydu sprzyja zmniejszenie kwasowości środowiska 
poprzez zastosowanie soku jabłkowego (pH = 3,56) jako medium reakcyjnego oraz 
wydłużenie czasu prowadzenia reakcji do 30 minut. 
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Wpływ doboru metody syntezy wybranych aromatycznych zasad Schiffa 
na wydajność reakcji 

Streszczenie 
Zasady Schiffa są związkami organicznymi, znajdującymi szerokie zastosowanie m.in. jako składniki 
czynne leków, komponenty wyrobów perfumeryjnych i kosmetyków, a także odczynniki analityczne. 
Swoją popularność zawdzięczają wysokiej aktywności biologicznej, ciekawym właściwościom fizyko-
chemicznym oraz możliwości trwałego wiązania jonów metali. W dalszym ciągu prowadzone są 
intensywne badania nad projektowaniem oraz syntezą nowych zasad Schiffa oraz ich kompleksów, 
stanowiących potencjalne farmaceutyki w leczeniu wielu chorób wirusowych czy nowotworowych. 
Szerokie możliwości wykorzystania azometin są przesłanką do optymalizacji metod syntezy tych 
związków, polegającej na maksymalizacji stopnia konwersji substratów oraz rezygnacji z rozpusz-
czalników organicznych stosowanych w metodzie konwencjonalnej. 
Celem niniejszej pracy jest porównanie efektywności otrzymywania aromatycznych zasad Schiffa 
z zastosowaniem metody konwencjonalnej (synteza w metanolu) oraz wybranych zielonych metod 
syntezy. Do potwierdzenia struktury otrzymanych związków oraz określenia ich czystości zastosowano 
metodę protonowego magnetycznego rezonansu jądrowego (1H NMR). 
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Effect of some aromatic Schiff bases synthesis method on reaction efficiency 

Abstract 
Schiff bases are organic compounds which are widely used as an active pharmaceutical ingredients, 
components of perfumery and cosmetics, as well as analytical reagents. Azomethines are attracted 
considerable attention due to their high biological activity, interesting physicochemical properties and 
ability to coordinate metal ions stable. Currently, extensive research is underway on the design and 
synthesis of new Schiff bases and their complexes that can be used as antiviral and anticancer drugs. Due 
to the versatile applications of Schiff bases methods of their synthesis should be optimized by maximizing 
substrates conversion and resigning from organic solvents being used in conventional method. 
The purpose of this article is efficiency comparison of a conventional and some green methods for the 
synthesis of aromatic Schiff bases. Structure and the purity of the products was monitored by proton 
nuclear magnetic resonance (1H NMR) spectroscopy. 
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