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Rozkład termiczny mieszanin azotanu amonu 

z wybranymi solami mikroelementowymi  

w atmosferze wzbogaconej w amoniak 

1. Wprowadzenie 

Azotan(V) amonu (NH4NO3) jest bezbarwną i bezwonną substancją krystaliczną 

o szerokim zastosowaniu w przemyśle chemicznym. Ze względu na właściwości utlenia-

jące oraz całkowity rozkład do produktów gazowych stosowany jest w roli utleniacza 

w przemyśle rakietowym, a także jako składnik materiałów wybuchowych. Cząsteczka 

azotanu(V) amonu zbudowana jest z dwóch istotnych dla rolnictwa jonów – amonowego 

oraz azotanowego(V), dzięki czemu substancja ta jest szeroko wykorzystywana w pro-

dukcji nawozów saletrzanych, nawozów wieloskładnikowych NPK, NP, NK oraz 

nawozów płynnych, takich jak RSM (roztwór saletrzano-mocznikowy) [1, 2]. Jego 

właściwości fizykochemiczne sprawiają, że nawozy saletrzane są w strefie klimatu 

umiarkowanego najlepszym źródłem azotu dla roślin [3, 4]. W ściśle kontrolowanych 

warunkach rozkład azotanu(V) amonu prowadzi do powstawania podtlenku azotu, co 

wykorzystywane było do produkcji tego gazu o wysokiej czystości [5].  

Dla prawidłowego rozwoju roślin niezbędne jest utrzymanie równowagi w dostar-

czanych składnikach pokarmowych. Wzbogacanie gleby w główne składniki pokarmo-

we roślin, czyli w azot, fosfor oraz potas jest niezbędne. Efektywność wzrostu roślin 

uwarunkowana jest również dostępnością roślin do mikroelementów, dlatego zapew-

nienie optymalnych stężeń wszystkich pierwiastków biogennych stanowi istotnym ele-

mentem rozwoju roślin. Ze względu na możliwość pogłównego stosowania nawozów 

saletrzanych, wprowadzenie do nich dodatków mikroelementowych, wywarłoby pozy-

tywny efekt na rozwój roślin w czasie wegetacji. 

2. Właściwości fizykochemiczne azotanu(V) amonu 

Azotan(V) amonu (NH4NO3) jest ciałem krystalicznym, które łatwo rozpuszcza się 

w wodzie. Jego rozpuszczalność rośnie wraz z temperaturą, a sam proces ma charakter 

endotermiczny. Jest także związkiem higroskopijnym, czyli pochłania wodę z powietrza, 

w którym ciśnienie cząstkowe pary wodnej jest większe od ciśnienia pary wodnej nasy-

conego wodnego roztworu azotanu(V) amonu w danej temperaturze. Azotan(V) amonu 

jest związkiem chemicznym o właściwościach utleniających zawierającym 35% azotu 

związanego, który w temperaturze pokojowej ma gęstość 1,725 kg/m
3
 [6]. Temperatura 

topnienia czystego bezwodnego azotanu(V) amonu wynosi 169,6°C, a już niewielka 

                                                                   
1 marcin.biegun@pwr.edu.pl, Katedra Inżynierii i Technologii Procesów Chemicznych, Wydział Chemiczny, 

Politechnika Wrocławska. 
2 daniel.szopa@pwr.edu.pl, Katedra Inżynierii i Technologii Procesów Chemicznych, Wydział Chemiczny, 

Politechnika Wrocławska. 
3 jozef.hoffmann@pwr.edu.pl, Katedra Inżynierii i Technologii Procesów Chemicznych, Wydział 

Chemiczny, Politechnika Wrocławska. 
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zawartość wody ją obniża. Ponadto produkty zawierające azotan(V) amonu charakte-

ryzują się skłonnością do zbrylania, samorzutnego rozkładu oraz niestabilną strukturą 

w czasie przechowywania. 

2.1. Odmiany krystalograficzne 

W normalnych warunkach ciśnienia azotan(V) amonu występuje w pięciu odmianach 

krystalograficznych [7]. 

Tabela 1. Odmiany sieci krystalograficznych azotanu(V) amonu pod ciśnieniem normalnym [8] 

Faza 
Układ 

krystalograficzny 

Zakres temperatur 

istnienia [°C] 

Objętość właściwa 

[cm3/g] 
Gęstość [g/cm3] 

Stop – >169,6 0,697 1,435 

I Regularny 169,6 – 125,2 0,627 – 0,642 1,595 – 1,563 

II Tetragonalny 125,2 – 84,2 0,603 – 0,612 1,658 – 1,634 

III Rombowy 84,2 – 32,3 0,605 – 0,613 1,653 – 1,631 

IV Rombowy 32,3 – -18,0 0,572 – 0,582 1,748 – 1,718 

V Tetragonalny Poniżej -18,0 0,589 1,698 

Azotan(V) amonu podczas zmian temperatury przechodzi kolejno przez odpowiednie 

dla danych warunków termicznych odmiany krystalograficzne. Przemianą fazowym 

towarzyszą zmiany objętości właściwej oraz pewne efekty cieplne. Jest substancją, którą 

trudno przeprowadzić w jedną odmianę krystalograficzną. Uznaje się, iż w znacznej 

liczbie przypadków występuje tzw. zjawisko opóźnienia, tzn. podczas nagłych przejść 

krystalograficznych wywołanych szybkim ochładzaniem lub ogrzewaniem mogą 

występować jednocześnie dwie odmiany krystalograficzne [5]. 

Tabela 2. Zmiana objętości oraz efekt cieplny przemian krystalograficznych azotanu(V) amonu [5] 

Przemiana 

krystalograficzna 

Temperatura  

[°C] 

Zmiana objętości 

[cm
3
/g] 

Efekt cieplny 

[kJ/kg] 

I-II 125,2 -0,0138 49,82 

II-III 84,2 +0,008 22,19 

III-IV 32,3 -0,0215 20,93 

IV-V -18,0 +0,017 6,69 

Istotnym czynnikiem opisującym jakość azotanu(V) amonu jest jego podatność na 

przemiany fazowe. Z praktycznego punktu widzenia, ważna jest przemiana pomiędzy 

fazą IV i III. Dochodzi do niej w temperaturze około 32⁰C. Każda taka zmiana struktury 

prowadzi do zmiany objętości granul, skutkiem czego następuje deformacja i zniszczenie 

granulatu. Efekt cieplny, który towarzyszy tym zmianom dodatkowo komplikuje sytu-

ację, umożliwiając rozpuszczanie się uformowanych granul co w efekcie sprzyja two-

rzeniu się aglomeratów saletry amonowej. Temperatura 32⁰C jest istotna szczególnie 

dla klimatu umiarkowanego, gdzie granulat nawozowy jest bardziej narażony na oscy-

lacje pomiędzy fazą IV i III. Wprowadzenie dodatku, takiego jak azotan(V) magnezu 

sprawia, że następuje pominięcie etapu przejścia fazowego IV/III. W zamian obserwuje 

się przemianę fazową IV/II zachodzącą w temperaturze około 50⁰C. Wprowadzenie 

zaś dodatku w postaci siarczanu(VI) amonu skutkuje 10-krotnym opóźnieniem zajścia 

przemiany IV/III [4]. 
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Rysunek 1. Zmiana objętości właściwej poszczególnych faz krystalograficznych I-V azotanu(V) amonu 

w funkcji temperatury [8] 

2.2. Zbrylanie się azotanu(V) amonu oraz czynniki sprzyjające zjawisku 

Na skłonność azotanu(V) amonu do zbrylania się wpływają zarówno właściwości 

fizykochemiczne, do których zaliczymy występowanie kilku odmian fizykochemicz-

nych, zmiany objętości zachodzące podczas przejść fazowych wraz z towarzyszącymi 

efektami cieplnymi, higroskopijność, ale także sposób magazynowania gotowych 

granulek nawozów azotowych na bazie azotanu(V) amonu. Podczas przechowywania 

górne pokłady produktu wywierają pewien nacisk na dolne warstwy, skutkiem czego 

powstałe naprężenia dodatkowo ułatwiają zbrylanie się saletry amonowej. W celu 

zmniejszenia tego zjawiska zabezpiecza się granule poprzez nałożenie warstwy anty-

zbrylacza. Powszechnie w przemyśle wykorzystuje się takie substancje, jak np. kaolin, 

ziemię okrzemkową, mączkę kostną. Obecnie stosuje się mieszaniny parafin z dodatkiem 

związków powierzchniowo czynnych. Równolegle z tymi dodatkami stosuje się odpo-

wiedniego typu metodę granulacji, która zapewni jak najbardziej kulisty kształt granulki 

o możliwie najbardziej gładkiej powierzchni. 

Stosuje się także praktyki zmniejszające powinowactwo azotanu(V) amonu do 

wody. Zwykle odbywa się to poprzez dodanie do substancji dodatków zmniejszających 

hydrofilowość. Wśród nich należy wymienić mączkę kostną, fosforyt, produkty pod-

estylacyjne węgla oraz ropy (w ilościach nieprzekraczających 0,20% masowych węgla 

w przeliczeniu na substancje palne), siarczan(VI) amonu, a także azotan(V) magnezu [9]. 

Na higroskopijność saletry amonowej wypływa także temperatura, z którą powiązana 

jest wilgotność krytyczna powietrza [5]. 
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Tabela 4. Wilgotność krytyczna powietrza w różnych temperaturach. Wartości, przy których azotan(V) 
amonu zaczyna chłonąć wodę z otoczenia [7] 

Temperatura [°C] 10 15 20 25 30 40 50 

Wilgotność względna [%] 75,3 69,8 66,9 62,7 59,4 52,2 48,4 

Pomieszczenie stanowiące przestrzeń magazynową dla azotanu(V) amonu także 
odgrywa znaczącą rolę. Zaleca się, by saletra amonowa była przechowywana w suchym 
pomieszczeniu pod dachem w stałej temperaturze nie mniejszej niż -18⁰C i nie większej 
niż 32°C, tak by uniemożliwić zajście niepożądanych przemian krystalograficznych, 
a dodatkowo migrację wody z wnętrza granul saletry amonowej na zewnątrz. To zja-
wisko sprzyja tworzeniu na granicy faz stężonego roztworu azotanu(V) amonu, który 
wiąże granule. Wahania temperatury powstają na skutek zarodnikowania mikrokrysz-
tałów azotanu(V) amonu, co w efekcie prowadzi do utworzenia trudnych do kruszenia 
zbrylonych aglomeratów saletry amonowej [7]. 

2.3. Właściwości wybuchowe azotanu(V) amonu 

Azotan(V) amonu jest substancją uważaną za nietrwałą. Podczas ogrzewania ulega 
rozkładowi, a w pewnych warunkach możliwy jest jej wybuch. Stanowi także źródło 
tlenu, dlatego też podtrzymuje palenie, a więc pożar układu z obecnym azotanem(V) 
amonu może przebiegać bez dostępu powietrza. W uproszczeniu rozkład saletry amo-
nowej prowadzący od wybuchu można przestawić za pomocą 5 równań: 

2NH4NO3 → 2N2 + 4H2O + O2  ΔH1 = -118kJ/mol (1) 

4NH4NO3 → 3N2 + 2NO2 + 8H2O ΔH2 = -102kJ/mol  (2) 

2NH4NO3 → N2 + 2NO + 4H2O  ΔH3 = -28kJ/mol (3) 

NH4NO3 → N2O + 2H2O   ΔH4 = -36kJ/mol (4) 

5NH4NO3 → 2HNO3 + 4N2 + 9H2O ΔH5 = -139kJ/mol (5) 

Wybuch w pełnej postaci jest wywołany w zasadzie zgodnie z zapisem równania 
(1) lub (5). W przypadku zajścia reakcji wg równań (2-4) obserwuje się niepełne 
wybuchy [5, 7].  

Azotan(V) amonu rozkłada się już w temperaturze 185-200°C, głównie według rów-
nania (4). W temperaturze powyżej 280°C rozkład jest coraz szybszy i gwałtowniejszy. 
Obserwuje się rozkład wg równań (2 i 4). W ograniczonych przestrzenią ośrodkach 
w temperaturze powyżej 400°C rozkładowi towarzyszy silny wybuch, proces ten 
opisywany jest poprzez równania (1) lub (2). 

Azotan(V) amonu ulega także rozkładowi endotermicznemu według równania (6). 
Energia niezbędna do zainicjowania tej reakcji dostarczana jest przez pozostałe reakcje 
(1-5) rozkładu saletry amonowej. 

NH4NO3 → HNO3 + NH3 ΔH6 = 146 kJ/mol   (6) 

Wydzielający się kwas azotowy w pierwszych chwilach rozkładu jest neutralizowany 
wydobywanym się równocześnie amoniakiem. Amoniak jako substancja bardziej lotna 
znacznie szybciej opuszcza układ reakcyjny, skutkiem czego pH układu ulega obniżeniu. 
Udowodniono, że obecność kwasu azotowego(V) katalizuje przebieg reakcji rozkładu 
saletry amonowej. Uznaje się, że do temperatury około 280⁰C wydzielający się amoniak 
wykazuje działanie inhibitujące rozkład azotanu(V) amonu [3]. 
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Analizując wpływ substancji chemicznych na azotan(V) amonu w kontekście bez-
pieczeństwa procesowego należy na wstępie dokonać podziału związków chemicznych 
ze względu na odgrywaną rolę w układzie z saletrą amonową. 

Dlatego też, wyróżniamy [3]: 

 katalizatory rozkładu; 

 substancje chemiczne, które w reakcji z azotanem(V) amonu generują duże ilości 
ciepła – reduktory; 

 inhibitory rozkładu; 

 inerty oraz substancje, które w reakcji z azotanem(V) amonu nie wykazują gene-
rowania dużych efektów cieplnych. 

Za najważniejsze katalizatory rozkładu saletry amonowej uznaje się kwasy mineralne, 
a w szczególności kwas azotowy(V). Zbadano również, że obecność jonów Cl

-
 

w znaczącym stopniu wpływa na wzrost zagrożenia procesowego. Niektóre metale także 
mają negatywne oddziaływanie na stop azotanu(V) amonu [10]. Działanie redukujące 
takich metali, jak: bizmut, kadm, miedź, molibden, ołów, nikiel, cynk sprzyja two-
rzeniu się nietrwałego związku np. azotan(III) amonu, który zwiększa znacząco 
wybuchowość saletry amonowej. Niebezpieczne są także niewielkie ilości rtęci, chro-
mianów(VI), manganianów(VII) oraz siarczków. Właściwości zmniejszające wybu-
chowość, czyli prowadzące do łagodniejszego rozkładu stopu azotanu(V) amonu (inhi-
bitory rozkładu) posiadają: tlenki zasadowe, węglany wapnia i magnezu, ale również 
np. tlenek cynku, tlenek ołowiu czy tlenek niklu. Często węglany wapnia i magnezu 
stosuje się jako dodatki w postaci mączki dolomitowej, tworząc produkty zwane sale-
trzakami [1, 3, 11]. Związki te wiążą wydzielający się kwas azotowy(V), a dodatkowo 
w reakcji z azotanem(V) amonu generują powstawanie wolnego amoniaku, który inhi-
bituje rozkład związku. Zaleca się stosowanie substancji mało reaktywnych ze względu 
na fakt, że pozwala to na dłuższy czas wydzielania się NH3. Wydłuża to czas pozy-
tywnego i stabilizującego działania [3]. Praktycznym rozwiązaniem stabilizującym 
azotan(V) amonu jest dodatek wolnego amoniaku i uzyskiwanie stopu azotanu(V) 
amonu o pH zasadowym (zwykle na poziomie 8-9). Zabiegi te zwiększają temperaturę 
rozkładu o ok. 50-60°C. 

Na właściwości wybuchowe azotanu(V) amonu wpływają także inne czynniki. 
Jednym z nich jest obecność związków organicznych. Niewielkie ilości destabilizują 
i wzmacniają podatność na wybuch saletry amonowej. Dla produktów na bazie azo-
tanu(V) amonu dopuszcza się, że maksymalna zawartość związków organicznych 
wynosi 0,20% mas. w przeliczeniu na węgiel jako substancje palne [9]. Termiczny 
rozkład azotanu(V) amonu możliwy jest także do wywołania przez niesprawnie działa-
jącą instalację produkcyjną. Do takich przypadków zaliczyć można: działanie prze-
grzanej pary wodnej na czystą substancję, przekroczenie dopuszczalnych temperatur 
w aparatach zatężających stop azotanu(V) amonu, neutralizatorach i innych aparatach, 
przedostanie się do stopionej saletry smarów i innych substancji wspomagających pracę 
instalacji czy nieprawidłową pracę zaworów na rurociągach zasilających neutralizatory 
i znaczne zakwaszenie stopu [5]. Kolejnym czynnikiem wpływającym na wybuchowość 
saletry amonowej jest jej struktura porowata. Azotan(V) amonu nawozowy wyróżnia 
się mniejszą porowatością, a także mniejszą średnicą krytyczną niż azotan(V) amonu 
produkowany do celów górniczych. Niewielka porowatość, a w wyniku tego mały 
współczynniki retencji oleju wpływają bezpośrednio na obniżenie zdolności do wybu-
chowego rozkładu produktów na bazie azotanu(V) amonu [12]. 
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3. Cel pracy 

Celem pracy jest określenie wpływu dodatków mikroelementowych na bezpieczeń-
stwo operacji wykonywanych z azotanem(V) amonu. W badaniach wykorzystano 
uwodnione azotany metali dwuwartościowych. Zbadano zachowywanie się układów 
azotanu(V) amonu w połączeniu z trójwodnym azotanem(V) miedzi(II) oraz sześcio-
wodnym azotanem(V) cynku. Obserwacji poddano także układy wymienionych soli 
wraz z gazowym amoniakiem. Źródło amoniaku w badaniach termicznych stanowił 
rozkładający się poza tyglem z próbką, monowodorofosforan amonu. 

Wzorcem dla oceny bezpieczeństwa procesowego badanych mieszanin był termo-
gram azotanu(V) amonu o czystości – czysty do analizy. Kluczowe w ocenie badanej 
próbki było obserwowanie jej zachowania temperaturze 100-300°C. 

4. Metodyka badawcza 

Pomiary zostały przeprowadzone wykorzystując różnicową analizę termiczną sprzę-
żoną z termograwimetrią. Użyto derywatografu Q1500 firmy MOM. W badaniach 
wykorzystano tygle pomiarowe z tlenku glinu. Badaną próbkę ogrzewano w piecu 
analizatora termicznego do temperatury 500°C z szybkością grzania 5°C/min. 

Substancje wykorzystywane w badaniach zostały wcześniej starannie zmielone, 
a następnie odważone. Całkowita masa próbki wynosiła około 200 mg. Analizowano 
mieszaniny azotanu(V) amonu i soli wybranych metali o stosunku masowym 19 : 1. 
Źródłem gazowego amoniaku w badaniach TG/DTA był monowodorofosforan amonu 
o czystości cz.d.a. Substancja ta została wybrana ze względu na niską temperaturę 
intensywnego rozkładu (190°C) w stosunku do pozostałych znanych i łatwo dostępnych 
substancji chemicznych oraz możliwość wprowadzenia do układu badawczego gazo-
wego amoniaku w przedziale temperatur 190-600°C [13]. 

5. Analiza wyników 

Pierwszym krokiem przed przystąpieniem do oceny wpływy dodatków mikroelemen-
towych na stop azotanu(V) amonu było wykonanie analiz termicznych stosowanych 
w kolejnych etapach pracy soli mikroelementów. Do badań wybrano hydraty azota-
nów(V) miedzi(II) oraz cynku. Wyniki w postaci termogramów zaprezentowano na 
rysunku 2 oraz 3. 

 

Rysunek 2. Wykres złożeniowy TG i DTA próbek zawierających uwodniony azotan(V) miedzi(II) cz.d.a. 

w atmosferze powietrza oraz w atmosferze wzbogaconej w NH3, zakres temperatury pomiaru 500°C 
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Analiza DTA-TG hydratu azotanu(V) miedzi(II) prezentuje wzorcowy przebieg 

zmian zachodzących podczas ogrzewania tej soli. W temperaturze ok. 50⁰C rozpoczyna 

się powolny rozkład soli oraz stopniowe odwonienie. Silny pik endotermiczny w tempe-

raturze 114⁰C związany jest z topnieniem badanej próbki. W atmosferze powietrza 

obserwuje się rozkład endotermiczny. W atmosferze wzbogaconej w amoniak rozkład 

soli miedzi następuje wolniej, ale z wydzieleniem energii, którą obrazują dwa następu-

jące po sobie efekty egzotermiczne. Końcowy ubytek masy w obu próbkach wskazuje 

na całkowity rozkład hydratu azotanu(V) miedzi(II) do tlenku miedzi(II). 

 
Rysunek 3. Wykres złożeniowy TG i DTA próbek zawierających uwodniony azotan(V) cynku cz.d.a. 

w atmosferze powietrza oraz w atmosferze wzbogaconej w NH3, zakres temperatury pomiaru 500°C 

Wygrzewanie hydratu azotanu(V) cynku również prezentuje literaturowy rozkład 

soli. W temperaturze około 40°C zarówno w atmosferze powietrza, jak i wzbogaconej 

w amoniak widoczny jest efekt endotermiczny związany z topnieniem soli. W atmo-

sferze powietrza stopniowe odwodnienie soli obserwujemy do temperatury 290°C. 

Powyżej tej temperatury widoczny jest gwałtowny rozkład azotanu(V) cynku do tlenku 

cynku o silnym efekcie endotermicznym. W atmosferze wzbogaconej w amoniak dehy-

dratację obserwujemy do temperatury 260°C. Wprowadzenie do układu amoniaku 

sprawia, że rozkład zachodzi z wydzieleniem energii co widoczne jest na krzywej DTA 

w postaci dwóch następujących po sobie efektów egzotermicznych. 

-40 

-30 

-20 

-10 

0 

10 

20 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

0 100 200 300 400 500 

D
TA

 [
m

m
] 

TG
 [

%
] 

Temperatura [˚C] 

TG - Zn TG - Zn + NH3 

DTA - Zn DTA - Zn + NH3 



 

Marcin Biegun, Daniel Szopa, Józef Hoffmann 

 

14 

 

 
Rysunek 4. Wykres złożeniowy TG i DTA próbek zawierających mieszaninę azotanu(V) amonu oraz 

uwodnionego azotanu(V) miedzi(II) cz.d.a. w atmosferze powietrza oraz w atmosferze wzbogaconej w NH3, 

zakres temperatury pomiaru 500°C 

Proces dekompozycji mieszaniny azotanu(V) amonu wraz z hydratem azotanu(V) 

miedzi(II) w obu badanych środowiskach przedstawiono na rysunku 4. Zarówno 

w atmosferze powietrza, jak i wzbogaconej w amoniak obserwujemy do temperatury 

169°C kolejne przemiany fazowej azotanu. Niewielki efekt masowy do temperatury 

200°C związany jest z dehydratacją hydratu. Początek rozkładu mieszaniny w atmo-

sferze powietrza następuje o 60°C szybciej niż w atmosferze wzbogaconej w amoniak. 

Dekompozycja w atmosferze wzbogaconej w amoniak do temperatury 280°C jest wol-

niejsza, ale zachodzi z wydzieleniem znacznych porcji energii na co wskazuje pojawie-

nie się widocznego efektu egzotermicznego na krzywej DTA. Dalszy rozkład miesza-

niny w obu atmosferach badania przebiega z podobną szybkością oraz efektem endo-

termicznym.  

 

Rysunek 5. Wykres złożeniowy TG i DTA próbek zawierających mieszaninę azotanu(V) amonu oraz 

uwodnionego azotanu(V) cynku cz.d.a. w atmosferze powietrza oraz w atmosferze wzbogaconej w NH3, 
zakres temperatury pomiaru 500°C 

-40 

-30 

-20 

-10 

0 

10 

20 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

0 100 200 300 400 500 

D
TA

 [
m

m
] 

TG
 [

%
] 

Temperatura [˚C] 

TG - Cu + AN 

TG - Cu + AN + NH3 



Rozkład termiczny mieszanin azotanu amonu  

z wybranymi solami mikroelementowymi w atmosferze wzbogaconej w amoniak 

 

15 

 

Rozkład termiczny mieszaniny azotanu(V) amonu oraz hydratu azotanu(V) cynku 

przedstawiono na rysunku 5. Na termogramie dostrzegalne są piki endotermiczne 

charakterystyczne dla przemian fazowych azotanu(V) amonu. Pierwszy pik jest silnie 

endotermiczny ze względu na nałożenie efektu topnienia azotanu(V) cynku oraz prze-

miany fazowej azotanu(V) amonu. W zakresie temperatur 50-200°C widoczna jest 

niewielka zmiana masy próbki, którą można wyjaśnić stopniową dehydratacją hydratu. 

Szybkość rozkładu mieszanin w obu atmosferach badania jest porównywalna. W tempe-

raturze 315°C następuje zatrzymanie rozkładu mieszaniny. Powstały produkt rozkładu 

ulega dalszej dekompozycji z wydzieleniem porcji energii, która widoczna jest na 

krzywej DTA w postaci efektu egzotermicznego. 

6. Podsumowanie 

W pracy zbadano oddziaływanie hydratu azotanu(V) miedzi(II) oraz hydratu azo-

tanu(V) cynku na przebieg rozkładu azotanu(V) amonu. Analizy wykonano w atmo-

sferze powietrza oraz w atmosferze wzbogaconej w NH3. Proces produkcyjny azo-

tanu(V) amonu prowadzony jest (poza neutralizacją) w środowisku niewielkiego 

nadmiaru NH3, dlatego też zdecydowano się wykonać analizy badanych układów 

w atmosferze wzbogaconej w NH3. Mieszaniny azotan(V) amonu – hydrat azotanu(V) 

metalu przygotowano w stosunku masowym 19:1. Stosunek ten pozwala uzyskać 

znacznie większe stężenie mikroelementu niż to, które dopuszczalne jest w normach 

nawozowych. Zabieg ten jest celowy, a jego podstawą jest uzyskanie układu, w którym 

możliwe będzie dostrzeżenie wszystkich efektów wywołanych przez dany mikroelement. 

Analiza termiczna hydratu azotanu(V) miedzi(II) w atmosferze powietrza informuje 

o stopniowym rozkładzie oraz powolnej dehydratacji soli. Opierając się o dane obli-

czeniowe, całkowite odwodnienie soli powinno zakończyć się w temperaturze ok. 

160°C. W tej temperaturze nie ma widocznego zatrzymania efektu masowego. Taki 

przebieg krzywej TG sugeruje, że proces dehydratacji oraz proces rozkładu azotanu(V) 

cynku zachodzą jednocześnie. Badanie hydratu azotanu(V) miedzi(II) w atmosferze 

wzbogaconej w NH3 wskazuje, że obecny w środowisku analizy amoniak spowalnia 

zachodzące przemiany w badanej soli. Znaczącą różnicą w badaniu wykonanym 

w atmosferze wzbogaconej w NH3 jest pojawienie się dwóch efektów egzotermicznych, 

których maksimum przypadają na temperaturę 230°C oraz 275°C. Efekty te prawdo-

podobnie powstały na skutek możliwych reakcji pomiędzy azotanem(V) miedzi(II), 

bądź produktami jego rozkładu. 

Analiza hydratu azotanu(V) cynku w atmosferze powietrza informuje, że wszystkie 

zachodzące przemiany w całym zakresie temperatury badania mają charakter endo-

termiczny. Podobnie jak w przypadku hydratu azotanu(V) miedzi(II) obliczenia wska-

zują na jednoczesne powolne odwonienie soli oraz jej rozkład. W atmosferze wzboga-

conej w NH3 od temperatury 200°C do temperatury 250°C rozkład azotanu(V) cynku 

jest spowolniony. Powyżej temperatury 250°C reakcja rozkładu gwałtownie przyspiesza. 

W wymienionym zakresie temperatury początek ma silny efekt egzotermiczny, którego 

maksimum osiągane jest w temperaturze 275°C. 

Podsumowując pracę należy stwierdzić, że wykonane badanie w atmosferze wzbo-

gaconej w NH3 charakteryzowały się do temperatury 250°C wolniejszym rozkładem 

hydratów azotanu(V) miedzi(II), azotanu(V) cynku oraz ich mieszanin z azotanem(V) 

amonu. W układzie azotan(V) amonu – azotan(V) miedzi(II) w atmosferze powietrza 
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rozkład mieszaniny rozpoczyna się co prawda wcześniej niż rozkład samego azota-

nu(V) amonu (ok. 170°C), ale w atmosferze wzbogaconej w NH3 początek rozkładu jest 

przesunięty na temperaturę ok. 220°C. Dodanie azotanu(V) cynku nie wprowadziło 

zaskakujących zmian w rozkładzie azotanu(V) amonu. W każdym z badań rozkład 

mieszaniny azotan(V) amonu – azotanu(V) cynku rozpoczyna się w zbliżonych tempe-

raturach (ok. 250°C). 

Badane układy są bardzo skomplikowane, możliwość skumulowania się azotanu(V) 

metalu bloku energetycznego d w reaktorach neutralizacji niesie ogromne ryzyko 

zajścia nieobserwowalnych zjawisk w trakcie prowadzonych badań DTA-TG. 

 

Praca finansowana z subwencji MNiSzW na naukę na rok 2021, realizowana 

w Katedrze Inżynierii i Technologii Procesów Chemicznych Politechniki Wrocławskiej. 

Literatura 

1. Kaniewski M., Hoffmann K., Hoffmann J., Influence of selected potassium salts on 

thermal stability of ammonium nitrate, Thermochimica Acta, 678, 2019, s. 1-10. 

2. Xu Z., Cheng J., Wang Q., Cheng J., Hu X., The influence of dissociation reaction on 

ammonium nitrate thermal decomposition reaction, Journal of Thermal Analysus and 

Calorimetry, 136, 2019, s. 1415-1424. 

3. Biskupski A., Kołaczkowski A., Sas J., Zagrożenie bezpieczeństwa i straty produkcyjne 

w procesach wytwarzania stopu azotanu(V) amonu. Cz. 1. Wpływ produktów rozkładu 

i wybranych dodatków, Przemysł Chemiczny, 92, 2013, s. 2178-2185. 

4. Biskupski A., Możeński C., Malinowski P., Miduch R., Grochowski L., Zagrożenie 

bezpieczeństwa oraz jakość nawozów saletrzanych w zależności od składu produktu 

i metody granulacji, Przemysł Chemiczny, 92, 2013, s. 2186-2191. 

5. Ryczkowski J., Sobieszek P., Produkcja azotanu(V) amonu, [w:] Ryczkowski J. (red.), 

Adsorbery i Katalizatory. Wybrane technologie a środowisko, Uniwersytet Rzeszowski, 

Rzeszów 2012, s. 343-395. 

6. UNIDO, IFDC (red.), Fertilizer Manual, Kluwer Academic Publishers, Norwell 1998. 

7. Borowik M., Biskupski A., Dawidowicz M., Buczkowski D., Zasady bezpiecznego maga-

zynowania nawozowej saletry amonowej, Przemysł Chemiczny, 92, 2013, s. 2148-2152. 

8. EFMA (red.), Guidance for the storage handling and transportation of solid mineral 

fertilizers, EFMA, Bruksela 2007. 

9. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/1009 

z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiające przepisy dotyczące udostępniania na rynku 

produktów nawozowych UE, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) 

nr 1107/2009 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2003/2003. 

10. Kaniewski M., Klem-Marciniak E., Huculak-Mączka M., Hoffmann J., Badania 

stabilności termicznej mieszanin azotanu amonu z chlorkiem potasu, Proceedings of 

ECOpole, 11, 2017, s. 149-155. 

11. Tan L., Liu D., Wu Q., Xu S., Effect of potassium chloride on thermal stability of 

ammonium nitrate under acidic conditions, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 

131, 2018, s. 2719-2728. 

12. Buczkowski D., Saletra amonowa – zagrożenie przypadkowym wybuchem i atakiem 

terrorystycznym, Chemik, 66, 2012, s. 227-234. 

13. Merck, Karta charakterystyki – Diwodorofosforan amonu, 

https://www.merckmillipore.com/ PL/pl/product/msds/MDA_CHEM-101126?Origin=PDP 

[dostęp: 10.05.2021 r.]. 



Rozkład termiczny mieszanin azotanu amonu  

z wybranymi solami mikroelementowymi w atmosferze wzbogaconej w amoniak 

 

17 

 

Rozkład termiczny mieszanin azotanu amonu z wybranymi solami 

mikroelementowymi w atmosferze wzbogaconej w amoniak 

Streszczenie 

W pracy przedstawiono wpływ dodatków mikroelementowych na przebieg rozkładu azotanu amonu. Jako 

źródło mikroelementów zastosowano hydraty azotanów cynku oraz miedzi(II). Wzbogacenie atmosfery w ga-

zowy amoniak podczas prowadzonych badań pozwoliło zasymulować warunki panujące podczas procesu 
wytwarzania saletry amonowej. Do oceny wpływu poszczególnych dodatków na rozkład termiczny azotanu 

amonu wykorzystano różnicową analizę termiczną (DTA) sprzężoną z termograwimetrią (TG). Analizy 

DTA-TG umożliwiły wykazanie zachodzenia rozkładu badanych mieszanin w wyższych temperaturach niż 

rozkład czystego azotanu amonu. Do kompleksowej oceny bezpieczeństwa badanych układów wymagane 
jest przeprowadzenie dodatkowych badań, ponieważ uzyskane wyniki nie są jednoznaczne. 

Słowa kluczowe: analiza termiczna, azotan amonu, mikroelementy, nawozy azotowe 

Thermal decomposition of mixtures of ammonium nitrate with selected 

micronutrient salts in an ammonia-enriched atmosphere 

Abstract 

The paper presents the effect of micronutrient additives on the course of ammonium nitrate decomposition. 

Zinc and copper (II) nitrate hydrates were used as the source of microelements. The enrichment of the 

atmosphere with gaseous ammonia during the conducted research made it possible to simulate the condi-
tions prevailing during the production of ammonium nitrate. Differential thermal analysis (DTA) coupled 

with thermogravimetry (TG) was used to assess the effect of individual additives on the thermal decompo-

sition of ammonium nitrate. DTA-TG analyzes made it possible to show the decomposition of the tested 

mixtures at higher temperatures than the decomposition of pure ammonium nitrate. Additional tests are 
required for the comprehensive safety assessment of the tested systems, as the obtained results are not 

unequivocal. 

Keywords: thermal analysis, ammonium nitrate, microelement, nitrogen fertilizers 



 

18 

 

Daniel Szopa
1
, Aleksandra Tyc

2
, Maciej Kaniewski

3
 

Porównanie korelacji obliczania współczynnika 

wnikania masy tlenków azotu w absorpcji alkalicznej 

1. Wprowadzenie 

Proces absorpcji tlenków azotu NOx jest powszechnie stosowany w produkcji 

kwasu azotowego na skalę przemysłową oraz ma swoje miejsce jako rozwiązanie 

w ochronie środowiska np. do oczyszczania gazów odlotowych z instalacji przemy-

słowych. Istnieje wiele modeli matematycznych opisujących przebieg procesów 

absorpcji, co pozwala na wstępną weryfikację założeń oraz wpływa na zmniejszenie 

kosztów finansowych podczas badania różnego typu rozwiązań technologicznych.  

Praca skupia się na porównaniu wpływu różnego sposobu określania współczyn-

ników wnikania masy dla fazy gazowej w procesie absorpcji alkalicznej tlenków azotu. 

Analiza wpływu została przeprowadzona na podstawie porównania wyników stopnia 

przereagowania NOx w procesie symulacji przeprowadzonym w Programie Polymath 

6.0. Opisano również model oraz założenia, jakimi się posłużono w celu porównania 

korelacji wnikania masy w fazie gazowej. 

Celem pracy jest określenie wpływu sposobu wyznaczania współczynnika wnikania 

masy w fazie gazowej oraz uproszczeń symulacyjnych na stopień przereagowania NOx 

w modelu absorpcji alkalicznej. 

2. Wnikanie oraz przenikanie masy 

2.1. Błonkowy model wnikania masy 

W symulacji zastosowano model wnikania masy polegający na podziale płynu na 

dwie fazy. Proces wnikania masy odbywa się na powierzchni rozkładu faz, gdzie 

tworzy się nieruchoma warstwa płynu. Ruch masy w rdzeniu faz odbywa się poprzez 

proces konwekcji i następnie przechodzi w dyfuzję cząsteczkową skierowaną prosto-

padle do powierzchni zetknięcia faz. Procesy konwekcji oraz dyfuzji różnią się szyb-

kością, dzięki czemu proces zachodzący znacząco szybko, czyli konwekcję można 

pominąć w opisie oporów ruchu masy zakładając równowagę fizykochemiczną procesu. 

Ułatwia to opis wnikania masy, gdyż brane pod uwagę są jedynie opory ruchu masy 

w błonce. Profil stężeń w błonkowym modelu wnikania masy jest zaprezentowany na 

rysunku 1 [1]. 

                                                                   
1 daniel.szopa@pwr.edu.pl, Katedra Inżynierii i Technologii Procesów Chemicznych, Wydział Chemiczny, 

Politechnika Wrocławska. 
2 aleksandra.tyc@pwr.edu.pl, Katedra Inżynierii i Technologii Procesów Chemicznych, Wydział Chemiczny, 

Politechnika Wrocławska. 
3 maciej.kaniewski@pwr.edu.pl, Katedra Inżynierii i Technologii Procesów Chemicznych, Wydział 

Chemiczny, Politechnika Wrocławska. 
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Rysunek 1. Rozkłady stężeń składnika A w fazie gazowej i ciekłej [2] 

2.2. Dyfuzja i konwekcja 

Dyfuzja jest zjawiskiem molekularnym przebiega w warstwach nieruchomych lub 

poruszających się ruchem laminarnym. Proces najłatwiej zachodzi w fazie gazowej, 

trudniej w fazie ciekłej, a najtrudniej w fazie stałej. Szybkość dyfuzji rośnie ze wzrostem 

temperatury, maleje ze spadkiem ciśnienia i jest mniejsza dla molekuł o większej 

masie molowej [1, 3]. 

Dyfuzyjny ruch masy może zachodzić, gdy w dwóch różnych punktach przestrzeni 

występuje: 

 różnica stężeń; 

 różnica temperatur;  

 różnica ciśnień; 

 różnica natężenia pola elektrycznego. 

Konwekcje możemy podzielić na dwa typy ze względu na ilość faz uczestniczących 

w procesie [1, 3]:  

 Jedna faza: Dana faza znajdująca się w ruchu burzliwym przenosi pewne porcje 

płynu z miejsc o stężeniu wyższym do miejsc o stężeniu niższym.  

 Dwie fazy: Na granicy faz następuje spowolnienie ruchu płynu aż do ruchu lami-

narnego. Wymiana masy do drugiej fazy następuje poprzez laminarne warstwy 

graniczne istniejące pomiędzy dwiema fazami.  
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2.3. Wnikanie, przenikanie masy 

Proces transportu składnika z rdzenia fazy do granicy międzyfazowej zachodzi na 

drodze procesu złożonego najpierw z konwekcji, a następnie z dyfuzji w warstwie 

przyściennej jest nazywany wnikaniem masy. Jednakże pełen proces zachodzący 

w procesie absorpcji zakłada transport substancji z rdzenia fazy gazowej do rdzenia 

fazy ciekłej i odwrotnie. Opisane zjawisko nosi nazwę przenikania masy. Proces łączy 

ze sobą dwa procesy wnikania masy. Wnikanie masy jest zależne od rodzaju płynu 

oraz od charakteru przepływu płynu [1, 3, 4]. 

Wnikanie masy dzielimy na przepływ wymuszony [4, 5]:  

 uwarstwiony;  

 przejściowy; 

 burzliwy. 

Wnikanie masy dzielimy również na przepływ niewymuszony [4, 5]: 

 grawitacyjny (spływ cieczy po ścianie lub po wypełnieniu); 

 swobodny (konwekcja naturalna); 

 przy barbotażu gazu w cieczy; 

 przy przepływie kropel przez drugą ciecz; 

 mieszany. 

2.4. Wymienniki masy 

Wymienniki masy są to aparaty, w których dochodzi do międzyfazowego transportu 

substancji, czyli do międzyfazowej wymiany masy. Zachodzą w nich następujące 

procesy: 

 wytworzenie układu dwufazowego; 

 skontaktowanie faz na jak największej powierzchni; 

 wymiana masy między fazami (dyfuzja lub dyfuzja burzliwa); 

 rozdzielenie faz o zmienionym składzie. 

Występuje również podział ze względu na charakter pracy: 

 aparaty stopniowane, kontakt faz zachodzi skokowo; 

 aparaty o działaniu ciągłym. 

W aparatach stopniowanych jedna z faz może być nieruchoma, a druga może prze-

pływać przez aparat. Gdy obie fazy są w przepływie, to wyróżnia się przepływ przeciw-

prądowy lub krzyżowy. Specyficznymi wymiennikami masy są aparaty, do których 

dostarcza się jedną fazę, a wskutek doprowadzania ciepła wytwarzają się dwie fazy, 

pomiędzy którymi następuje wymiana jednego lub kilku składników mieszaniny [3, 5]. 

W aparatach o działaniu ciągłym wyróżnia się przepływ przeciwprądowy lub rzadziej 

współprądowy. Aparaty buduje się w kształcie kolumn i można je podzielić w nastę-

pujący sposób [3, 5]: 

 kolumny, w których fazy kontaktują się okresowo na półkach lub w przestrzeniach 

między półkami; 

 kolumny niezabudowane albo kolumny z usypanym lub strukturalnym wypełnie-

niem umożliwiającym ciągły kontakt faz. 
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3. Składowe modelu błonkowego w absorpcji alkalicznej tlenków azotu 

3.1. Wielkości charakteryzujące fazę gazową 

Procesowi utleniania NO tlenem towarzyszą zawsze reakcje powstawania pozo-

stałych tlenków azotu. Istotną rolę odgrywają: dwutlenek azotu, trójtlenek azotu i cztero-

tlenek azotu. Tlenki na wyższych stopniach utlenienia, czyli N2O5 i NO3 występują 

w fazie gazowej, ale w zaniedbywalnie małych stężeniach. Reakcja tlenku azotu z tlenem 

jest reakcją stosunkowo powolną w porównaniu z reakcjami tworzenia trójtlenku i cztero-

tlenku azotu, które osiągają szybko stan równowagi [6]. W analizowanym procesie 

absorpcji podlega: NO2, N2O3, N2O4, HNO2, HNO3. W układzie występują również: 

NO, O2, H2O oraz składnik inertny N2 [7]. W fazie gazowej można wyróżnić nastę-

pujące reakcje (1-5) [8]: 

       (1) 

      (2) 

       (3) 

     (4) 

    (5) 

Szybkości reakcji chemicznych (1-5) są wyrażone następująco: 

         
      

    

               
             

   

           

              
      (N1) 

           
         

           
         

gdzie:  

    stała szybkości reakcji,  

    udział składnika w fazie gazowej, kmol/kmol azotu, 

  ciśnienie, atm. 
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Reakcja utleniania tlenku azotu do dwutlenku azotu jest reakcją nieodwracalną III 

rzędu (1). Jej szybkość jest wyrażona jednostką: 
    

 

       
. Stałe szybkości reakcji (2-5) 

II rzędu są wyrażone jednostką: 
  

      
. Stałe szybkości reakcji zmierzających w stronę 

substratów (2-3) I rzędu są wyrażone jednostką: 
 

 
. 

Stałe szybkości reakcji wykorzystywane w równaniach (N1), są następującymi 

funkcjami temperatury [1, 9, 10]: 

       2           3     

                     

               2                    

         2           (N2) 

                             

     3                 3            

     2  2                             

gdzie:  

   temperatura, K. 

Stałe szybkości reakcji (N2) pochodzą z bazy danych NIST Chemical Kinetics 

Database. 

Dla rekacji odwracalnych (2) oraz (3) przyjmuje się wyrażenie, które określa 

równowagę na powierzchni rozdziału faz w postaci stałych równowagi [10-13]: 

   
      

  

     
       

  
      (N3) 

   
      

  

     

  
  

gdzie: 

  
  ciśnienie parcjalne na graniczy faz, atm. 

Objętościowa szybkość wymiany masy poszczególnych składników w fazie 

gazowej jest dana wyrażeniem [12]: 

                 
         (6) 

gdzie:  
        wartość współczynnika wnikania masy dla danego składnika fazy 

gazowej, kmol/(m
3 s atm),

 

    ciśnienie składnika fazy gazowej, atm, 

  
   ciśnienie parcjalne na graniczy faz składnika fazy gazowej, atm. 

Wartość współczynnika wymiany masy (faza gazowa) kG
 
przedstawiona w rów-

naniu (6) wyrażona jest w następujący sposób [12, 13]: 
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            (N4) 

gdzie:  

    składowa współczynnika wymiany masy po stronie gazu,  

   powierzchnia jednostkowa wypełnienia, m
2
/m

3
,
 

    współczynnik dyfuzji składnika fazy gazowej, m
2
/s.

 

Współczynnik wymiany masy w równaniu (N4) można obliczyć, wykorzystując np. 

korelację Ondy, Shulmana [14, 15]: 

Korelacja Ondy wykorzystywana jest w opisie procesów rozważanych w ochronie 

środowiska. Oparta jest na założeniu, że powierzchnia zwilżania jest równa efektywnej 

powierzchni wnikania. Według literatury wartości współczynników mogą być niedo-

kładne dla dużych wartości średnic wypełnienia, większych niż 50 mm oraz dla zbyt 

dużych oraz niskich natężeń przepływu fazy gazowej [16, 17]. 

Składową korelacji Ondy     obliczono na podstawie poniższego równania [16, 17]: 

     23
 

  
  3      

       

  
      

    

 
        

   
 
    

 
  

  
 
    

 (N5) 

gdzie: 

   strumień molowy gazu, kmol/s, 

   ciśnienie, Pa, 

   porowatość wypełnienia, m
3
/m

3
, 

    masa molowa gazu, kg/kmol, 

   przekrój poprzeczny kolumny, m
2
, 

    dynamiczny współczynnik lepkości gazu, kg/(m∙h), 

    gęstość gazu, kg/m
3
, 

    średnica pierścieni, mm. 

Kolejnym sposobem wyznaczanie współczynnika wnikania masy w fazie gazowej 

jest korelacja Shulmana wykorzystująca dane eksperymentalne w celu oszacowania 

powierzchni zwilżania oraz efektywnej powierzchni zwilżania [16, 17].  

Składową korelacji Shulmana     obliczono na podstawie poniższego równania 

[16, 17]: 

           
      

       
 
     

   
  

 
        (N6) 

gdzie: 

     liczba Schmidta, 

    średnica zastępcza, m, 

    dynamiczny współczynnik lepkości, kg/(m∙h), 

    gęstość gazu, kg/m
3
, 

   porowatość wypełnienia, m
3
/m

3
. 

W symulacji wykorzystano uogólnione współczynniki wnikania masy obliczone 

z równań (N5, N6), korzystając z danych dla jednego z gazów uczestniczących 

w procesie absorpcji NO. Polega to na traktowaniu całej mieszaniny gazów jako tlenek 

azotu(II) podczas obliczeń [18]. 
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Aby wyliczyć wartość udziałów Yj oraz ciśnień parcjalnych Pi należy rozwiązać 

układ równań różniczkowych bilansujących składniki fazy gazowej [18]: 

    

  
  

 

 
       

    

  
  

 

 
     2       

     

  
 

 

 
     2      2    

      

  
 

 

 
            

(N7) 

      

  
 

 

 
            

     

  
  

 

 
            

      

  
 

 

 
     2       

      

  
 

 

 
       

gdzie: 

                                  

                       
    

 
  

                                
                             

Po uwzględnieniu wymiany masy układ równań ulega poszerzeniu o składowe 

równań N8. 

3.2. Wielkości charakteryzujące fazę ciekłą 

W roztworach alkalicznych mają miejsce następujące reakcje zaabsorbowanych 

składników [12]: 

        (7) 

         (8) 

       (9) 

       (10) 

  OHNONOOHNO llll 2)(3)(2)(2 22  

  OHNOOHON lll 2)(2)(32 22  

  OHNONOOHON llll 2)(3)(2)(42 2  

  OHNOOHHNO lll 2)(2)(2  
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       (11) 

Reakcje (7-11) wskazują, że NO nie bierze udziału w roztworze bezpośrednio, co 

oznacza, że zmniejszenie stężenia NO może się odbyć tylko przy wykorzystaniu 

reakcji (1) oraz (2) [17]. 

W reakcji szybkiej reakcja chemiczna zachodzi praktycznie w granicznej warstewce 

po stronie cieczy. Reakcjami szybkimi są nieodwracalne pierwszego rzędu reakcje 

hydrolizy trójtlenku i czterotlenku dwu-azotu. Szybkości wnikania masy zgodnie 

z powyższymi reakcjami chemicznymi są następujące [17]: 

      
       

         

   
      

        (12) 

      
       

         

   
      

       (13) 

Górny indeks „i” informuje o powierzchni międzyfazowej, a związek ciśnienia 

i stężenia składnika wyznacza prawo Henry’ego. 

Reakcja hydrolizy dwutlenku azotu jest „powolna”, zachodzi w większości 

w rdzeniu cieczy. Dla tej nieodwracalnej reakcji rzędu pseudodrugiego, szybkość 

wnikania jest opisana następującym równaniem [18]: 

     
      

   
 2 3        

   
      

         (14) 

gdzie: 

      
   

  uogólniony współczynnik kinetyczny, kmol/(m
2 s atm), 

   powierzchnia jednostkowa wypełnienia, m
2 
/m

3
, 

  
   ciśnienie parcjalne na graniczy faz, atm. 

W ostatnich trzech wyrażeniach zawierających uogólnione współczynniki kinetyczne 

założono, że stężenie rozpuszczonych tlenków w rdzeniu cieczy, jest do pominięcia [18]. 

Szybkość absorpcji HNO2 i HNO3 składa się ze współczynnika wymiany masy 

w fazie gazowej i zwiększenia współczynnika fizycznego, wywołanego tworzeniem się 

kwasów w filmie. Objętościowy współczynnik wymiany masy dla reakcji (10) i (1) ma 

następującą postać [13]: 

      
          

     
 

 

 

         

           

               
     

 

 
  (15) 

      
          

     
 

 

 

         

           

               
     

 

 
  (16) 

gdzie: 

   powierzchnia jednostkowa wypełnienia, m
2
/m

3
,
 
 

  
   ciśnienie parcjalne na graniczy faz, atm, 

    ciśnienie składnika fazy gazowej, atm, 

        wartość współczynnika wnikania masy dla danego składnika fazy 

gazowej, kmol/(m
3 s atm),

 

    współczynnik dyfuzji składnika fazy gazowej, m
2
/s,

 

    stała szybkości reakcji,  

  OHNOOHHNO lll 2)(3)(3  
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   temperatura, K, 

   stała gazowa, (atm m
3
)/(K kmol). 

3.3. Wymiana masy na granicy faz 

Założenia wymagane do przeprowadzenia bilansu: 

 tłokowy, przeciwprądowy przepływ gazu i cieczy; 

 zatrzymanie cieczy jest równomierne w kolumnie; efektywna powierzchnia i współ-

czynnik wymiany są takie same w całej kolumnie; 

 gaz podlega równaniu stanu gazu doskonałego; 

 nie ma gradientów stężenia i temperatury w kierunku radialnym; 

 kolumna pracuje w warunkach stanu ustalonego. 

W celu określenia ciśnienia parcjalnego gazu NO2 oraz końcowej zawartości 

poszczególnych substancji w fazie gazowej i ciekłej, należy wyznaczyć wymianę masy 

przez granicę faz, przy wykorzystaniu bilansu masowego, wykorzystując wartości 

z równań (6), (12-16). Równanie bilansowe według pracy [12] jest postaci: 

     
 2      

       
          

          
      

 

2      
       

          
          

  

(N8) 

           
          

          
       

          
 

         
  

gdzie: 

    objętościowa szybkość wymiany masy w fazie gazowej danego składnika, 

kmol/(m
3 s), 

     objętościowa szybkość wymiany masy w fazie ciekłej danego składnika, 

kmol/(m
3 s). 

Szybkości wnikania poszczególnych składników fazy gazowej są porównywane 

z szybkościami wnikania tych składników do fazy ciekłej.  

W wykorzystywanej symulacji przyjęto jedno równanie bilansu azotu na granicy 

faz [12, 13]. 

Układ różniczkowy (N9) i (N10) służy do wyliczenia udziałów składników (1-5), 

(5-11) w poszczególnych fazach. Bilans masowy wyznaczono przy założeniu warunków 

izotermicznych wzdłuż długości kolumny absorpcyjnej. Fazę gazową definiuje rów-

nanie (6): 

Faza gazowa [12, 13]: 
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(N9) 

      

  
  

 

 
          

       
      

   

     

  
  

 

 
          

       
      

   

      

  
  

 

 
          

      
 

      

  
  

 

 
          

      
 

gdzie: 

                                  

                       
    

 
  

        wartość współczynnika wnikania masy dla danego składnika fazy 

gazowej, kmol/(m
3 s atm)

 

  
   ciśnienie parcjalne na graniczy faz, atm, 

    ciśnienie składnika fazy gazowej, atm. 

Faza ciekła [12, 13]: 

     

  
  

 

 
  

     
 2      

 2      

       
       

  

     

  
  

 

 
          

       
       

             

     

  
  

 

 
          

 2      
       

       
  

gdzie: 

     objętościowa szybkość wymiany masy w fazie ciekłej danego składnika, 

kmol/(m
3 s), 

                                  

                         
    

 
  

Udziały składników gazu Yi (N9) są odnoszone do 1 kmola azotu, udziały w fazie 

ciekłej Xi (N10) do 1 kmola wody [8, 9]. 

4. Założenia symulacji 

Symulacja została przeprowadzona w programie Polymath 6.0. Algorytm absorpcji 

alkalicznej funkcjonuje przy założeniu ciśnienia 1 atm oraz 25
o
C tj., dwóch różnych 

składów fazy gazowej i ciekłej. Ze względu na ograniczenia programu dotyczące braku 
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możliwości przeprowadzania symultanicznych obliczeń w wielu wariantach przyjęto 

następujące uproszczenia: 

 Założenia, że ciśnienie parcjalne tlenku azotu (II) na granicy faz jest równe jego 

ciśnieniu w głębi fazy; 

 Przyjęcia uproszczenia wynikającego z zastosowania przybliżenia wartości 

     
             

  
 
       

   

 W wyliczeniach korelacji Ondy oraz Shulmana założono, że mieszaniną gazów jest 

czysty tlenek azotu (II), co ma na celu porównaniu uniwersalności obu korelacji 

w celach porównawczych; 

 Zastosowanie błonkowego modelu wnikania masy. 

Uproszczenia pozwalają na uproszczenie zapisu algorytmu. 

5. Część obliczeniowa 

5.1. Wielkości pomocnicze  

Wartości wyrażenia H     
   

 wykorzystane do równań (12-14) zostały wyrażone 

w funkcji temperatury [4, 12, 13, 14]: 

    

   
  

 

 
   

   

 

 
          

    

             (17) 

     
     

    

 

          
      

 
                              

      
(18) 

     
         

   
          

    

       
       (19) 

gdzie: 

                                           
    

     

      
   

  uogólnony współczynnik kinetyczny, kmol/(m
2 s atm), 

   temperatura, K. 

Funkcje (17-19) są określone na podstawie współczynników dyfuzji dla NO2, N2O3, 

N2O4. Współczynniki dyfuzji zostały wyliczone na podstawie następujących funkcji [9, 

19]: 

   = 2 2         2        
 

 
 

    
=    3         2        

 

 
 

     
=              2        

 

 
 

     
=   2          2        

 

 
        (N11) 

     = 2  2         2        
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gdzie: 

   temperatura, K, 

   ciśnienie prowadzenia procesu, atm. 

Współczynniki dyfuzji (N11) służą do wyliczenia współczynników wnikania masy 

po stronie gazu. 

Ciśnienie parcjalne wody można wyrazić w postaci funkcji temperatury T: 

      = 3 32  2   2       3 3                2   

gdzie: 

   temperatura, K. 

Tabela 1. Dane projektowe dla procesu absorpcji [15] 

Obliczenia projektowe kolumny absorpcyjnej na podstawie danych zawartych 

w tabeli 1 [15]: 

Średnica kolumny: 

   
    

    
 
   

          (2 ) 

gdzie: 

                         
  

 
, 

                                          
 

 
. 

Efektywna powierzchnia wymiany masy:  

        
      

                         (22) 

lub 

            
       

                         (23) 

gdzie: 

    
    

   
                         (2 ) 

Oznaczenie Wartość Jednostka 

dp 50    

G 0,0686        

L 0,4134        

T 298   

P 1     

R 0,08204 
      

      
 

QG 6038      

vG 0,53     

vL 0,0025     

a 121     

ε 0,783   

Ch 1,335   

h 10   
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                       (2 ) 

                            , 

gdzie: 

                                                          , 

                              
  

 
, 

                                          
 

 
, 

gdzie: 

   2            
     

                              (26) 

             2  3 2      3  3              
  

       (2 ) 

gdzie: 

   temperatura, K. 

Równania (21-27) służą do wyliczenia parametrów projektowych kolumny 

absorpcyjnej. 

5.2. Symulacja pracy kolumny 

Założenia dodatkowe: 

 zmiana strumieni gazu i cieczy jest do zaniedbania; 

 pomija się efekty cieplne. 

Skład surowca wejściowego pierwszego wkładu: 

 Udziały objętościowe: 11,73 NO, 6,39 O2, 2,24 H2O i 79,64% obj. N2; 

 Udział składnika w fazie gazowej na 1 kmol azotu YO2 = 0,0802, YH2O = 0,0281,  

YNO = 0,1473, YNO2 = 0,0, YN2O3 = 0,0, YN2O4 = 0,0; 

 Udział składnika w fazie ciekłej na 1 kmol wody XHNO3 = 0,0, XHNO2 = 0,0,  

XOH
- 
= 0,1. 

Skład surowca wejściowego drugiego wkładu [17]: 

 Udziały objętościowe: 0,5 NO, 3,9 O2, 2,0 H2O i 93,0994 % obj. N2; 

 Udział składnika w fazie gazowej na 1 kmol azotu YO2 = 0,039, YH2O = 0,02,  

YNO = 5e-3, YNO2 = 5e-3, YN2O3 = 0,0, YN2O4 = 0,0. 

 Udział składnika w fazie ciekłej na 1 kmol wody XHNO3 = 1e-5, XHNO2 = 1e-5,  

XOH
- 
= 0,03. 

W symulacji przeprowadzonej w środowisku programu Polymath 6.0 nie jesteśmy 

w stanie ustalić kolejności poszczególnych działań matematycznych wpisanych w algo-

rytm programu. Dlatego w celu obliczenia zawartości poszczególnych substancji 

w fazie gazowej zastosowano połączenie układu równań różniczkowych (N7) oraz (N9). 

Skład fazy gazowej wyznaczają równania [12, 14]: 

    

  
  

 

 
    

    

  
  

 

 
  2            
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   2      2          

  

     

  
  

 

 
               

(N12) 

      

  
  

 

 
               

  

     

  
  

 

 
               

  

      

  
  

 

 
   2            

  

      

  
  

 

 
              

  

gdzie: 

                                  

                       
    

 
  

     objętościowa szybkość wymiany masy w fazie gazowej danego składnika, 

kmol/(m
3 s), 

                                
Skład fazy ciekłej wyznaczają równania (N10). 

Równania (N12) są wykorzystywane w symulacji absorpcji alkalicznej, w celu 

wyliczenia udziału składników fazy gazowej.  

W obliczeniach ciśnień parcjalnych składników fazy gazowej na granicy z cieczą 

wykorzystywany jest poniższy bilans otrzymany z równań (N8) [1]: 

          
 2             

 2             
     

     2+        3=0        (N13) 

gdzie: 

         różnica objętościowej szybkość wymiany masy w fazy ciekłej i ga-

zowej danego składnika, kmol/(m
3 s). 

Przyjęto założenie, że ciśnienie parcjalne na granicy faz    
  jest wartością, która nie 

zmienia się znacząco w stosunku do ciśnienia     (       
  , ponieważ tlenek azotu 

nie bierze udziału bezpośrednio w reakcjach w fazie ciekłej (7-11). Przedstawiony bilans 

w postaci równania (N13) służy do obliczenia ciśnienia parcjalnego     

 .  

W rozpisanym bilansie masowym pojawia się wyrażenie 

     
      

   
 2 3        

   
      

      zawierające poszukiwane stężenie 

w potędze 3/2. Program Polymath 6.0 nie może równocześnie rozwiązywać równań 

różniczkowych i równania z potęgą niewiadomej. Dlatego zastosowano przybliżenie 

owej wartości: 
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        (28) 

gdzie: 

  
   ciśnienie parcjalne na graniczy faz, atm, 

      współczynniki przybliżenia funkcji ciśnienia parcjalnego      
     , atm. 

Przybliżenie jest bardzo dokładne dla ciśnienia spełniającego warunek: 

2        
 

      2       

gdzie: 

   ciśnienie prowadzenia procesu, atm. 

Wartości współczynników f1 i f2 wynoszą    2       i 2 3        odpowiednio. 

Równanie bilansowe (N13) po rozpisaniu ma postać funkcji kwadratowej: 

      
  

 
      

             (29) 

Współczynniki równania (29) przedstawiają się w następujący sposób: 

   2                       2          -
 

 
  

    
       

             
  

        
              (N14) 

            2                
            2           

  

   
 

 
  

    
       

             
          

     
     (N15) 

                2                2                

     
 

 
  

    
       

             
               

 

 
  

    
       

             
  

                      (N16) 

gdzie: 

  
   ciśnienie parcjalne na graniczy faz, atm, 

    stała równowagi, atm
-1
, 

      współczynniki przybliżenia funkcji ciśnienia parcjalnego      
     , atm, 

   powierzchnia jednostkowa wypełnienia, m
2
/m

3
, 

    współczynnik dyfuzji składnika fazy gazowej, m
2
/s,

 

        wartość współczynnika wnikania masy dla danego składnika fazy gazowej, 

kmol/(m
3 s atm),

 

    stała szybkości reakcji,  

   temperatura, K, 

   stała gazowa, (atm m
3
)/(K kmol), 

    ciśnienie składnika fazy gazowej, atm, 

    objętościowa szybkość wymiany masy w fazie gazowej danego składnika, 

kmol/(m
3 s), 

   uogólnony współczynnik kinetyczny dla danego składnika, kmol/(m
2 s atm). 
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Rozwiązaniem powyższych równań (21), (29), (N14-N16) jest ciśnienie parcjalne 

NO2 na granicy faz. Następnie można wyznaczyć ciśnienia parcjalne pozostałych 

tlenków azotu na podstawie poniższych równań [12, 20]: 

     
        

     
            (30) 

     
         

  
 

          (31) 

                                    
    

 
     (32) 

                                        
    

 
   (33) 

                                             
    

 
   (34) 

                                                
    

 
  (35) 

  
          

    

                                (36) 

  
 

  
                            (37) 

  
     

  
                                    (38) 

gdzie: 

  
   ciśnienie parcjalne na graniczy faz, atm, 

    stała równowagi, atm
-1
, 

                         
    

 
  

                       
    

 
  

                     NO               
     2

    3
                                                

           2  2 3
 2  2  

     2
     3

-  

                      NO                   
Równania (3 )-(3 ) sprawdzają poprawność wykonanych symulacji.  

6. Wyniki symulacji  

Na podstawie powyższego schematu obliczeniowego dla procesu absorpcji alka-

licznej wyliczono wartości stopnia przereagowania tlenków azotu NOx, dla różnego 

składu fazy gazowej oraz ciekłej. Każda symulacja została przeprowadzona dla takich 

samych parametrów prowadzenia procesu oraz założeń symulacyjnych. Przedstawione 

wyniki symulacji dla różnych składów fazy gazowej oraz ciekłej mają na celu okre-

ślenie różnic w zastosowaniu poszczególnych korelacji wyznaczania współczynnika 

wnikania masy. Określenie czy przyjęte założenia wpływają negatywnie na końcowy 

wynik symulacji oraz czy wartość uogólnionego współczynnika wnikania masy ma 

duże znaczenie na symulacje procesu absorpcji alkalicznej. Sposób wyliczenia poszcze-

gólnych współczynników wnikania masy porównano z pracą [17] w celu określenia, 
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czy założenie w obliczeniach, że cała mieszanina gazów jest traktowana jako NO jest 

akceptowalne w procesie symulacyjnym.  

Tabela 2. Zestawienie współczynników wnikania masy w fazie gazowej kG [kmol/(m2∙s∙atm)] 

Wykresy zmiany stopnia przereagowania NOX dla następującego składu fazy 

gazowej: 0,5 NO, 3,9 O2, 2,0 H2O i 93,0994% obj. N2. 

 

Wykres 1. Zmiana stopnia przereagowania NOx wzdłuż kolumny absorpcyjnej  
z zastosowaniem Korelacji Ondy 
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Wysokość kolumny [m] 

Składniki Korelacja Ondy Korelacja Shulmana 

NO 2,526∙10-3 1,578∙10-3 

N2O3 1,994∙10-3 1,246∙10-3 

NO2 2,268∙10-3 1,417∙10-3 

N2O4 1,908∙10-3 1,192∙10-3 

HNO2 2,218∙10-3 1,385∙10-3 

HNO3 2,074∙10-3 1,295∙10-3 

H2O 2,661∙10-3 1,166∙10-3 
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Wykres 2. Zmiana stopnia przereagowania NOx wzdłuż kolumny absorpcyjnej  

z zastosowaniem Korelacji Shulmana 

 

Wykres 3. Zmiana stopnia przereagowania NOx wzdłuż kolumny absorpcyjnej porównanie korelacji 

Wykresy zmiany stopnia przereagowania NOX dla następującego składu fazy 

gazowej: 11,73 NO, 6,39 O2, 2,24 H2O i 79,64% obj. N2. 
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Wykres 4. Zmiana stopnia przereagowania NOx wzdłuż kolumny absorpcyjnej  

z zastosowaniem Korelacji Ondy 

 

Wykres 5. Zmiana stopnia przereagowania NOx wzdłuż kolumny absorpcyjnej  

z zastosowaniem Korelacji Szulmana 
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Wykres 6. Zmiana stopnia przereagowania NOx wzdłuż kolumny absorpcyjnej porównanie korelacji 

Wpływ wariacji wartości współczynnika wnikania masy określona na podstawie 

obu korelacji. Polega to na zmniejszeniu oraz zwiększeniu wartości wyliczonych kore-

lacji dla składników fazy gazowej o 50%. Wartości wyliczonych współczynników przed-

stawiono w tabeli 3 oraz 4. Zestawione dane liczbowe wykorzystano w przypadku obu 

składów fazy gazowej. Natomiast wyniki symulacyjne zestawiono na wykresach 7-10, 

w celach określenia zależności wartości współczynników od stopnia przereagowania.  

Tabela 3. Współczynniki wnikania masy w fazie gazowej kG [kmol/(m2∙s∙atm)] wyznaczone na podstawie 

korelacji Ondy 
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Wysokość kolumny [m] 

Korelacja Ondy Korelacja Shulmana 

Składniki kG-50% kG kG+50% 

NO 1,263∙10-3 2,526∙10-3 3,789∙10-3 

N2O3 0,997∙10-3 1,994∙10-3 2,991∙10-3 

NO2 1,134∙10-3 2,268∙10-3 3,402∙10-3 

N2O4 0,954∙10-3 1,908∙10-3 2,862∙10-3 

HNO2 1,109∙10-3 2,218∙10-3 3,327∙10-3 

HNO3 1,037∙10-3 2,074∙10-3 3,111∙10-3 

H2O 1,331∙10-3 2,661∙10-3 3,992∙10-3 
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Wykres 7. Analiza wrażliwości Korelacja Ondy, skład: 0,5 NO, 3,9 O2, 2,0 H2O i 93,0994% obj. N2 

 

Wykres 8. Analiza wrażliwości Korelacja Ondy, skład: 11,73 NO, 6,39 O2, 2,24 H2O i 79,64% obj. N2 
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Tabela 4. Współczynniki wnikania masy w fazie gazowej kG [kmol/(m2∙s∙atm)] wyznaczone na podstawie 

korelacji Shulmana 

 

Wykres 9. Analiza wrażliwości Korelacja Shulmana, skład: 0,5 NO, 3,9 O2, 2,0 H2O i 93,0994% obj. N2 
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Wysokość kolumny [m] 

Wartość bazowa -50% wartości  +50% wartości 

Składniki kG-50% kG kG+50% 

NO 0,789∙10-3 1,578∙10-3 2,367∙10-3 

N2O3 0,623∙10-3 1,246∙10-3 1,869∙10-3 

NO2 0,709∙10-3 1,417∙10-3 2,126∙10-3 

N2O4 0,596∙10-3 1,192∙10-3 1,788∙10-3 

HNO2 0,693∙10-3 1,385∙10-3 2,078∙10-3 

HNO3 0,648∙10-3 1,295∙10-3 1,943∙10-3 

H2O 0,583∙10-3 1,166∙10-3 1,749∙10-3 



 

Daniel Szopa, Aleksandra Tyc, Maciej Kaniewski 

 

40 

 

 

Wykres 10. Analiza wrażliwości Korelacja Shulmana, skład: 11,73 NO, 6,39 O2, 2,24 H2O i 79,64% obj. N2 

7. Podsumowanie i wnioski 

Prezentowane wyniki powyższych symulacji ukazują proces absorpcji NOx przy 

niskim oraz wysokim stężeniu NO. Największy problem w procesach oczyszczania 

gazów stanowi właśnie tlenek azotu (II), który występuje najczęściej przy niskim 

stężeniu oraz sam w sobie jest mało reaktywny, co utrudnia jego usuwanie z np. gazów 

odlotowych. Niskie stężenie ma bezpośredni wpływ na długość prowadzonego procesu, 

tj. stopień przereagowania NO do NO2 jest zależny od czasu prowadzenia absorpcji. 

Zaistniała sytuacja jest niekorzystna, ze względów technologicznych prowadzenia 

procesu, dlatego stosuje się manipulacje poziomem ciśnienia, co pozwala na osiągnięcie 

zadowalających poziomów NO w końcowym składzie oczyszczonego gazu, czy też 

w procesach otrzymywania kwasu azotowego.  

W pracy skupiono się na określeniu wpływu współczynników wnikania masy na 

stopień przereagowania NOx, co zostało po części opisane w pracy [17], jednakże 

opisany algorytm obliczeniowy zakłada większą ilość uproszczeń obliczeniowych. 

Założenia te upraszczają program, dzięki czemu jest prosty w zrozumieniu, sterowaniu 

wartościami wsadowymi oraz końcowymi wynikami symulacji, jednakże może pro-

wadzić to do zwiększonej niedokładności otrzymanych wyników. Z tego powodu posta-

nowiono porównać otrzymane wyniki z pracą [17].  

Symulacje przeprowadzono dla dwóch składów fazy gazowej oraz ciekłej w środo-

wisku alkalicznym dla identycznych parametrów przeciwprądowej kolumny absorp-

cyjnej opisanych w tabeli 1. Analizie poddano dwie korelacje: Ondy oraz Shulmana. 

Dla przyjętych założeń oraz parametrów pracy kolumny, wartości współczynników 

osiągały podobne wartości, w przypadku korelacji Ondy uzyskano wartości typowe dla 

pracy kolumn z wypełnieniem (0,03-2)·10
-3
 kmol/(m

2
∙s∙atm) [17], gdzie w przypadku 

korelacji Shulmana osiągnięto mniejsze wartości, aczkolwiek zbliżone.  
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W trakcie symulacji ustalono: 

 korelacje Ondy oraz Shulmana powodują w przypadku niskiego stężenia NO [17] 

szybki wzrost stopnia przemiany, który odbywa się na całej wysokości kolumny 

absorpcyjnej, oznacza to brak widocznego przestoju/stabilizacji w symulacji ab-

sorpcji alkalicznej. Według wszelkich prawideł ilustracja zmian stopnia prze-

reagowania powinna być znacznie wolniejsza/wypłaszczona niżeli w opisanych 

przypadkach. 

 zaś dla dużej ilości NO korelacje Ondy oraz Shulmana powodują w dużo wol-

niejszy, wypłaszczony wzrost stopnia przereagowania NOx na całej wysokości 

kolumny. Można założyć, że proces w tym przypadku został w pełni poprawnie 

zasymulowany z powodu poprawnego trendu wzrostowego. 

 porównując obie korelacje można zauważyć, iż wartości końcowe osiągane przy 

zastosowaniu korelacji Shulmana w przypadku obu składów fazy fazowej mają 

bardziej poprawny, wolniejszy przebieg wzrostu stopnia przereagowania co jest 

zgodne z oczekiwaniami procesu absorpcji.  

 zwiększenie współczynnika wnikania korelacji Ondy oraz Shulmana o 50% 

wartości powoduje niewielkie zmiany tendencji wzrostu stopnia przereagowania, 

aczkolwiek warto zauważyć, że te zmiany są bardziej zauważalne dla niskich stężeń 

NO. 

 zmniejszenie współczynnika wnikania korelacji Ondy oraz Shulmana o 50% 

wartości powoduje w przypadku niskiego stężenia NO znaczące wypłaszanie się 

krzywej wzrostu stopnia przereagowania, natomiast w przypadku dużych stężeń 

zmiana jest mało zauważalna.  

Powyższe obserwacje wskazują, że wprowadzone uproszczenia symulacyjne oraz 

założenie obliczeniowe dla współczynników wnikania masy nie ma większego zna-

czenia, szczególnie w przypadku dużych stężeń NO. Jednakże tak jak zostało to poka-

zane w pracy [17] możemy zauważyć, że mniejsze wartości współczynników wnikania 

masy są dużo korzystniejsze do prawidłowego opisania wzrostu stopnia przereago-

wania, jednakże nie ma to dużego wpływu na końcowy wynik symulacji. W pracy [17] 

została zastosowana korelacja Korelacja Van Krevelena i Hoftijzera, która osiąga 

wartości blisko rząd mniejsze od Korelacji Ondy oraz Shulmana, co powoduje, że 

dokładniej opisuje zmianę stopnia przereagowania dla niskich stężeń NO. Założenia 

obliczeniowe, że całą masę mieszaniny gazów potraktowano jako NO jest nieznaczące 

przez dużą tolerancję symulacji na wartości współczynnika wnikania masy, którego 

wartości mogą się różnić nawet o rząd wartości [17], dlatego zastosowane korelacje nie 

mają dużego znaczenia na przebieg samego procesu i prowadzą do podobnych wyników 

końcowych. Głównym wnioskiem przeprowadzanych symulacji jest informacja, że 

metodyka szacowania współczynnika wnikania masy w fazie gazowej ma marginalne 

znaczenie na końcowy wynik przeprowadzonego procesu symulacji nawet z zastoso-

waniem szeregu uproszczeń projektowych dla procesu absorpcji alkalicznej. Fakt ten 

pozwala na stwierdzenie, że należy skupić uwagę na określeniu optymalnej wartości 

współczynnika, która będzie prawidłowo symulować proces absorpcji przy niskiej 

zawartości tlenków azotu i innych, pokrewnych elementach omawianego procesu 

absorpcji, czyli ze stopniem utlenienia tlenków azotu poddawanych absorpcji. 
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Porównanie korelacji obliczania współczynnika wnikania masy tlenków azotu 

w absorpcji alkalicznej 

Streszczenie 

Z powodu wzrastających restrykcji emisyjnych dotyczących ograniczenia emisji tlenków azotu NOx, 

przemysł chemiczny oraz energetyczny jest zobowiązany wprowadzania kolejnych środków ograniczania 

emisji. Absorpcja alkaliczna jest jedną z głównych metod oczyszczania gazów odlotowych z tlenków azotu 
NOx. Absorpcja z reakcją chemiczną pozwala na otrzymanie produktu najczęściej obojętnego środowisku, 

w wyniku reakcji składnika fazy gazowej z substancją zawartą w fazie ciekłej. W pracy przedstawiono wyniki 

symulacji komputerowej procesu absorpcji alkalicznej tlenków azotu, które zostały następnie porównane 

pod względem zastosowania korelacji wyznaczania współczynnika wnikania masy. Opisano wykorzystane 
parametry prowadzenia procesu oraz założenia przyjęte do stworzenia danego algorytmu obliczeniowego. 

Określono wady i zalety zastosowania poszczególnych korelacji oraz przyjętych założeń służących do 

prowadzenia symulacji komputerowej. Symulacja została przeprowadzona dla różnych składów fazy gazowej 

oraz parametrów prowadzenia procesu. 
Słowa kluczowe: absorpcja, tlenki azotu, Polymath, korelacje, symulacja 

Comparison of the correlation for the calculation of the mass transfer coefficient 

of nitrogen oxides in the alkaline absorption 

Abstract 
Due to the increasing emission restrictions concerning the reduction of NOx emissions of nitrogen oxides, 

the chemical and energy industries are obliged to introduce further emission reduction measures. Alkaline 

absorption is one of the main methods of purifying waste gases from nitrogen oxides NOx. Absorption with 

a chemical reaction allows obtaining a product, usually inert in the environment, as a result of the reaction 
of a gas phase component with a substance contained in the liquid phase. The paper presents the results of 

a computer simulation of the process of alkaline absorption of nitrogen oxides, which were then compared 

in terms of the application of correlation for determining the mass transfer coefficient. The parameters used 

to conduct the process and the assumptions adopted to create a given calculation algorithm were described. 
The advantages and disadvantages of using particular correlations and the adopted assumptions for com-

puter simulation were determined. The simulation was performed for various gas phase compositions and 

process parameters. 

Keywords: absorption, nitrogen oxides, Polymath, correlations, simulation 
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Chelatowanie jonów mikroelementowych  

przez związki aminopolikarboksylowe 

1. Wstęp 

Stopień wykorzystania składników odżywczych, przez roślinę, pochodzących z na-

wozów, jest różny i zależy od szeregu czynników, takich jak gatunek rośliny, jej wiek, 

od właściwości roztworu glebowego, czyli zawartości próchnicy, części ilastych oraz 

składników odżywczych, od wilgotności oraz innych czynników zewnętrznych. Dawki, 

sposób aplikacji oraz rodzaj mikronawozu muszą być dostosowane do zapotrzebo-

wania roślin. Nawozy zawierające mikroelementy mogą być stosowane donasiennie, 

dolistnie oraz doglebowo. Wśród nawozów mikroelementowych wyróżnia się: sole 

techniczne, makronawozy wzbogacone w mikroelementy, szkliwa nawozowe, chelaty 

nawozowe, odpady przemysłowe i kopaliny [1, 2]. 

Chelaty jako nawóz mikroelementowy po raz pierwszy zastosowano w 1952 roku 

w USA [6]. W warunkach przemysłowych, do dziś najpierw otrzymywany jest ligand 

o właściwościach chelatujących, a w kolejnym etapie przeprowadzana jest jego reakcja 

z jonami mikroelementów pochodzącymi z soli nieorganicznych (jon centralny). 

Chelaty mogą być stosowane dolistnie lub doglebowo. Efektywność ich działania zwią-

zana jest ze strukturą cząsteczki. Chelaty syntetyczne są odporne na działanie mikro-

organizmów, stabilizują mikroelement w szerokim zakresie pH. Ich zastosowanie, 

nawet w przypadku niewystępowania niedoborów mikroelementów, powoduje wzrost 

plonów. Doglebowa aplikacja mikroskładników w postaci jonów często wiąże się 

z ryzykiem przechodzenia tych metali w formy nieprzyswajalne przez rośliny, co skut-

kuje stosowaniem kilkakrotnie większych dawek. Struktura chelatu zapobiega reakcjom 

jonów mikroelementów ze składnikami roztworu glebowego, ochrania go przed 

uwstecznieniem i ułatwia pobieranie składników odżywczych przez liście. Chelaty są 

dobrze rozpuszczalne w wodzie, ale dysocjują w niewielkim stopniu. Stopniowe uwal-

nianie mikroskładników zwiększa ich przyswajalność przez rośliny oraz zapobiega ich 

nadmiernemu pobieraniu. Stosowanie chelatów jest bardziej efektywne niż soli mikro-

elementowych. Ich struktura ułatwia przemieszczanie się jonów metali w roztworze 

glebowym. Ich przemieszczanie w roślinie zachodzi równie szybko, jak cząsteczek 

zjonizowanych. W tkankach mikroelementy są stopniowo uwalniane i wykorzysty-

wane w procesach metabolicznych. Tego typu nawozy mogą być stosowane do 

wszystkich rodzajów upraw [3-7]. 

Zarówno chelaty, jak i kompleksy mikroelementowe mogą być produkowane na 

bazie syntetycznych oraz naturalnych ligandów. Do chelatorów naturalnych zaliczane 
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są kwasy ligninosulfonowe (chelaty typu LS), które są produktem ubocznym w pro-

dukcji celulozy lub garbniki sulfonowe pochodzące z kory drzew (chelaty typu GS). 

Kompleksy z jonami metali tworzą także inne substancje pochodzenia naturalnego, 

takie jak: aminokwasy, kwasy humusowe, cytryniany czy glukoniany. Naturalne komp-

leksy są mniej stabilne, niż chelaty syntetyczne i często ulegają reakcjom wymiany 

metalu bądź liganda oraz adsorpcji w fazie stałej gleby. Są mniej efektywne niż związki 

syntetyczne, dlatego zaleca się ich stosowanie dolistnie oraz w uprawach bezglebowych. 

Najczęściej stosowane nawozowe chelaty syntetyczne należą do grupy związków 

aminopolikarboksylowych. Substancje o charakterze kompleksującym produkowane są 

na dużą skalę. Do najbardziej znanych należą aminopolikarboksylany, hydroksykar-

boksylany i fosfoniany itp. W wielu gałęziach przemysłu stosuje się związki z grupy 

pochodnych kwasów aminopolikarboksylowych (APCA). APCA zawierają, co najmniej 

cztery grupy funkcyjne, o właściwościach donorowych, powstają pięcio- i sześcioczło-

nowe pierścienie. Ligandy te tworzą stabilne kompleksy z metalami dwu- i trójwarto-

ściowymi, w stosunku molowym metal-ligand równym 1 : 1. Na glebach zasadowych 

obecność węglanów i wodorowęglanów powoduje, że aniony te wypierają z chelatu 

ligand, tworząc nierozpuszczalne, nieprzyswajalne przez rośliny związki. Na glebach 

wapiennych, kation mikroelementu może zostać wyparty przez jon wapnia. Uwolnione 

jony mogą utworzyć nierozpuszczalne wodorotlenki. Chelatory o dużych wartościach 

stałych trwałości nie ulegają takim reakcjom [3, 8-10]. 

W Rozporządzeniu (WE) nr 2019/1009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

5 czerwca 2019 r. o nawozach zamieszczono 11 syntetycznych czynników chelatujących 

należących do grupy związków aminopolikarboksylowych: 

 kwas etylenodiaminotetraoctowy (EDTA);  

 kwas 2-hydroksyetylenodiaminotrioctowy (HEEDTA);  

 kwas dietylenotriaminopentaoctowy (DTPA);  

 kwas [o,o]: etylenodiamino-di [(orto-hydroksyfenylo)octowy] ([o,o] EDDHA), 

 kwas [o,p]: etylenodiamino-N-[(orto-hydroksyfenylo)octowy]-N’-[(para-hydro-

ksyfenylo)octowy] ([o,p] EDDHA);  

 kwas [o,o]: etylenodiamino-N,N’-di[(orto-hydroksymetylofenylo)octowy] ([o,o] 

EDDHMA);  

 kwas [o,p]: etylenodiamino-N-[(orto-hydroksymetylofenylo)octowy]N’-[(para-

hydroksymetylofenylo)octowy] ([o,p]EDDHMA);  

 kwas etylenodiamino-N,N’-di[(5-karboksy-2-hydroksyfenylo)octowy] (EDDCHA);  

 kwas N,N’-di(2-hydroksybenzylo)etylenodiamino-N,N’-dioctowy (HBED); 

 kwas etylenodiamino-N,N’-di[(2-hydroksy-5-sulfofenylo)octowy] (EDDHSA); 

 kwas iminodibursztynowy (IDHA). 

Każdy z chelatorów posiada numer CAS, w celu uniknięcia jakiegokolwiek nie-

jednoznacznego opisu molekularnego. Wymogi Dyrektywy Europejskiej określają za-

wartość rozpuszczalnych w wodzie, przyswajalnych jonów mikroelementów. Nawozy 

mikroelementowe powinny zawierać minimum 80% całkowitej, rozpuszczalnej w wodzie 

ilości jonów metalu w formie schelatowanej przez określony czynnik chelatujący. 50% 

rozpuszczalnego w wodzie mikroelementu powinno być schelatowane przez czynnik 

chelatujący zatwierdzony przez Parlament Europejski i Radę [6]. 
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Najcześciej stosowanym chelatorem w wielu gałęziach przemysłu jest kwas ety-

lenodiaminotetraoctowy (EDTA). Najczęściej oferowanym produktem handlowym jest 

sól sodowa kwasu etylenodiaminotetraoctowego. Na świecie sprzedawany jest w ramach 

30 różnych znaków towarowych. Zapotrzebowanie na ten chelator ciągle wzrasta. 

Znajduje zastosowanie w wyrobach wykorzystywanych w gospodarstwie domowym 

oraz wielu gałęziach przemysłu. 33% światowej produkcji EDTA wiąże się z jego 

wykorzystaniem w produkcji detergentów i środków czyszczących, 18% związane jest 

z oczyszczaniem wody, 13% – z przemysłem celulozowo-papierniczym, gdzie chelatory 

stosowane są do wiązania jonów żelaza, miedzi oraz manganu w procesie bielenia 

papieru. EDTA wykorzystuje się również w przemyśle fotograficznym (5%), oczysz-

czaniu metali (5%), w przemyśle kosmetycznym, spożywczym oraz farmaceutycznym 

(5%), w produkcji nawozów mikroelementowych (4%), tekstyliów (4%), barwników 

(3%) [11-13]. 

Komplekson ten cechuje się bardzo niską biodegradacją w warunkach naturalnych. 

Sól sodowa EDTA praktycznie nie zostaje usunięta w procesie oczyszczania wody. 

Wysoki stopień rozkładu uzyskiwano tylko w oczyszczalniach ścieków, w których 

stosowano chemiczne wytrącanie fosforanów [14, 15]. Nawet po latach wysokie stężenie 

tego związku obserwuje się w wodach gruntowych, jeziorach, rzekach i wodzie pitnej. 

Toksyczny wpływ na środowisko występuje ze względu na zdolność EDTA do zwięk-

szenia biodostępności i fitotoksyczności metali ciężkich oraz pierwiastków radio-

aktywnych. Gdy w ściekach znajdują się jony metali ciężkich oraz chelatory, typowe 

metody wytrącania chemicznego mogą okazać się nieskuteczne. Większość jonów 

metali tworzy kompleksy stabilne w szerokim zakresie pH. Zwiększone wykorzystanie 

EDTA w rolnictwie nastąpiło ze względu na wzrost przyswajalności schelatowanych 

mikroelementów przez rośliny. Występuje tutaj także niekorzystne zjawisko wiązania 

przez chelator jonów metali ciężkich, które w sprzyjających warunkach mogą prze-

mieszczać się w łańcuchu pokarmowym roślina-człowiek [16-18]. 

Sól sodowa kwasu iminodibursztynowego, sól tetrasodowa kwasu D,L-asparagi-

nianu-N-(1,2-dikarboksyetylowego) (IDHA lub IDS) została wyprodukowana po raz 

pierwszy przez Bayer AG (obecnie Lanxess) w 1998 roku, pod nazwą Baypure CX 100. 

IDHA otrzymano poprzez reakcję bezwodnika maleinowego z amoniakiem i wodoro-

tlenkiem sodu. Proces nie jest szkodliwy dla środowiska. W wyniku syntezy nie powstają 

gazy odlotowe ani ścieki zanieczyszczające środowisko. Produkt Baypure CX 100 

zawierał sól sodową IDHA (> 32% mas.), kwas asparaginowy (< 7% mas.), kwas 

fumarowy (< 3,5% mas.), kwas hydroksybursztynowy (< 0,9% mas.) oraz kwas 

maleinowy (< 0,9% mas.) [19-21]. 

IDHA należy do związków, które łatwo ulegają procesowi biodegradacji. Stopień 

jego rozkładu po 7 dniach wynosi 80%. Ligand ten ma niewielki wpływ na środowisko 

naturalne ze względu na niską toksyczność oraz wysoki stopień biodegradacji. W wyniku 

degradacji IDHA powstaje kwas L-asparaginowy i D-asparaginowy, który w końcowym 

etapie rozkłada się na kwas fumarowy i amoniak. Wszystkie stereoizomery IDHA 

ulegają procesowi biodegradacji [22-24]. 
Kwas N,N'-di(2-hydroksybenzylo)-etylenodiamino-N,N'-dioctowy (HBED) jest sto-

sowany w przemyśle nawozowym oraz farmaceutycznym. HBED należy do grupy 
ligandów heksadentnych, posiada sześć grup donorowych: dwa na pierścieniu feno-
lowym, dwa na grupach aminowych i dwa na grupach karboksylowych. Chelator ten 
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nie posiada chiralnego atomu węgla i nie tworzy izomerów optycznych. Prowadzono 
badania nad jego zastosowaniem jako leku dla osób, które mają zbyt wysokie stężenie 
żelaza w organizmie lub w przypadku zatrucia tym mikroelementem [25]. Chelaty 
żelaza stosowane są również do leczenia anemii Cooley’a. HBED tworzy stabilne 
kompleksy z jonami żelaza, wartość stałej trwałości jest około ~104 razy większa, niż 
w przypadku (o,o) EDDHA. W 2009 roku Nawrocki i współpracownicy zaproponowali 
nową metodę syntezy, w wyniku której powstaje chelat zawierający 9% mas. schelato-
wanego żelaza. Tak przeprowadzona synteza spowodowała, że HBED stała się bardziej 
dostępna i bezpieczna dla środowiska, niż inne ligandy o mniejszej czystości [26, 27]. 

2. Część doświadczalna  

Celem badań było wyznaczenie stopnia skompleksowania jonów manganu(II) przez 
chelatory należące do grupy związków aminopolikarboksylowych w środowisku wod-
nym oraz określenie wpływu pH na jego wartość. Pozwoli to na określenie warunków 
procesu chelatacji jonów tego metalu w produkcji płynnych nawozów mikroelemen-
towych. Określenie warunków reakcji jonów mikroelementów z kompleksonem może 
w przyszłości być podstawą do ich zastosowania w warunkach przemysłowych. 

2.1. Metodyka badawcza 

Wyznaczono stopień skompleksowania jonów Mn
2+

, które są wykorzystywane 
w produkcji nawozów mikroelementowych. Badania wykonano dla 35% mas. wodnego 
roztworu EDTA (prod. POCH), HBED·HCl (prod. ADOB) oraz 33% mas. wodnego 
roztworu soli sodowej IDHA (prod. ADOB). Wybór tych komponentów związany był 
z ich właściwościami. EDTA jest powszechnie stosowaną substancją w wielu gałęziach 
przemysłu, IDHA i HBED znajdują się w Rozporządzeniu dotyczącym nawozów stosun-
kowo niedawno. IDHA jest substancją biodegradowalną, a HBED tworzy stabilne 
chelaty. Związki należące do APCA reagują z jonami metali w stosunku molowym 1:1 
i taki stosunek zastosowano przy wykonywaniu analiz. 

Stopień skompleksowania wyznaczono, wykorzystując woltamperometrię pulsową 
różnicową (DPV). Jest to technika elektroanalityczna polegającą na pomiarze zależności 
natężenia płynącego prądu przez elektrodę stacjonarną wskaźnikową, a potencjałem tej 
elektrody.  

Badania wykonano, wykorzystując aparat AUTOLAB PGSTAT 12 z oprogramo-
waniem GPES. Zastosowano elektrodę rtęciową (663 VA Stand) pracującą w trybie 
SMDE (Static Mercury Drop Electrode). Elektrodą odniesienia była elektroda chloro-
srebrowa, a pomocniczą elektroda z włókna szklistego. Każdy pomiar powtarzano dwu-
krotnie. Stężenie metalu jest wprost proporcjonalne do wysokości sygnału natężenia 
prądu. Stopień skompleksowania został wyznaczony na podstawie różnicy stężenia 
jonu metalu i jonu metalu z dodatkiem czynnika chelatującego według wzoru (1): 

  
     

  
            (1) 

gdzie: α – stopień skompleksowania jonów [%], ci – stężenie jonów manganu(II) po 

dodaniu chelatora [
   

   
 , c0 – stężenie jonów manganu(II) przed dodaniem chelatora 

[
   

    . 
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Zdolności kompleksotwórcze ligandów zależą od odczynu środowiska. W każdym 

stosowanym środowisku przeprowadzono badania przy pH równym 5 oraz 7, które 

ustalono z wykorzystaniem 0,1 M roztworów HCl i NaOH. Analiza w silnie kwaśnym 

lub zasadowym środowisku nie była możliwa. W kwaśnym środowisku pik redukcyjny 

nakładał się z pikiem pochodzącym od jonów H3O
+
. W środowisku zasadowym jony 

manganu strącają się w postaci wodorotlenku Mn(OH)2, tym samym uniemożliwiając 

wyznaczenie stopnia skompleksowania. Oznaczenia wykonano w środowisku elektro-

litu podstawowego. Elektrolitem podstawowym był 0,1 
   

    KCl. Stężenie elektrolitu 

podstawowego w analizowanym roztworze wynosiło 0,1 
   

    oraz stężenie jonów 

mikroelementów w analizowanym roztworze wynosiło 0,001 
   

   
. 

Każda analizowana próbka zawierała roztwory kationów mikroelementu, związku 

chelatującego, żelatyny, elektrolitu podstawowego lub roztwór nawozowy. Ustalono 

pH i tak przygotowany roztwór o objętości 25 cm
3
, umieszczono w naczynku elektro-

litycznych. Zastosowano inertny gaz, azot (prod. Messner) w celu usunięcia tlenu 

z układu. Następnie wykonano pomiar. 

2.2. Analiza wyników 

W tabeli 1 zamieszczono wyniki wyznaczonego stopnia skompleksowania jonów 

manganu(II) przez EDTA, HBED oraz IDHA w środowisku elektrolitu podstawowego 

przy pH 5 oraz 7. 

Tabela 1. Stopień skompleksowania jonów manganu(II) przez chelatory w środowisku elektrolitu 
podstawowego przy różnych wartościach pH 

     pH 
 

 

chelator 

pH 5 pH 7 

EDTA 92,88% 93,88% 

HBED 94,70% 93,10% 

IDHA 81,88% 86,86% 

Stopień skompleksowania jonów manganu(II) przez wszystkie testowane chelatory 

był większy od wymaganych 80% dla pH 5 oraz 7. Najkorzystniejszymi właściwościami 

kompleksotwórczymi cechuje się HBED. Równie wysokie wyniki uzyskano dla chela-

torów EDDHA oraz EDDHSA dla jonów cynku [28]. Obecność pierścienia aromatycz-

nego, w strukturze kompleksonu powoduje lepsze właściwości kompleksotwórcze, 

w porównaniu, do łańcuchowych związków należących do gupy aminopolikarboksy-

lowych. Wyższe stopnie skompeksowania jonów manganu(II) przez badane chelatory 

uzyskano przy pH 7. W takich warunkach prowadzenia eksperymentu, podobne wyniki 

uzyskano dla EDTA oraz HBED. Otrzymane wyniki pozwalają uszeregować chelatory 

ze względu na zdolność do kompleksowania jonów tego mikroelementu w danych 

warunkach pomiaru. 

Przy pH 5 

HBED > EDTA > IDHA 

Przy pH 7 

EDTA > HBED > IDHA 
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3. Podsumowanie  

W obecności elektrolitu podstawowego (KCl) przebadano trzy chelatory należących 

do grupy związków aminopolikarboksylowych: EDTA, HBED oraz IDHA. Najkorzy-

stniejsze wyniki stopnia skompleksowania uzyskano dla HBED. Posiada on w swej 

strukturze pierścień aromatyczny, który wpływa na właściwości kompleksotwórcze 

chelatora. Dla jonów manganu(II) najwyższe stopnie skompleksowania osiągnięto przy 

pH zbliżonym do obojętnego. W środowisku wodnym przy odpowiednim pH można 

otrzymać chelaty EDTA, HBED oraz IDHA z manganu(II) spełniające wymagania 

zawarte w Rozporządzeniu (WE) nr 2019/1009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

5 czerwca 2019 r. Z przeprowadzonych badań wynika, że reakcję chelatacji jonów 

manganu(II) w procesie produkcji płynnych nawozów mikroelementowych należy 

prowadzić w środowisku zbliżonym do obojętnego. 

Podziękowania  

Praca finansowana ze środków na naukę w latach 2019-2020 jako projekt badawczy 

statutowy MNiSzW realizowany na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej 

(Nr 049U/0048/19-W3/Z14). 
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Chelatowanie jonów mikroelementowych przez związki aminopolikarboksylowe 

Streszczenie 
Chelaty w efektywny sposób uzupełniają niedobory mikroelementowe u roślin. W Rozporządzeniu (WE) 

nr 2019/1009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie nawozów zamiesz-

czone 11 syntetycznych chelatorów należących do grupy związków aminopolikarboksylowych, które 

mogą być wykorzystywane do produkcji nawozów mikroelementowych. Chelaty te cechują się dobrą 
rozpuszczalnością w wodzie oraz stabilizują jony mikroelementów w szerokim zakresie pH.  

W pracy przedstawiono ocenę właściwości kompleksotwórczych substancji należących do grupy związków 

aminopolikarboksylowych z wykorzystaniem woltamprometrii pulsowej różnicowej. Nawozy mikroele-

mentowe powinny zawierać minimum 80% całkowitej, rozpuszczalnej w wodzie ilości jonów metalu 
w formie schelatowanej przez określony w Rozporządzeniu UE czynnik chelatujący. Stopień skomplek-
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sowania jonów mikroelementowych wyznaczono w środowisku wodnym. Badania wykonano przy pH 

równym 5 oraz 7. Wyznaczono stopień skompleksowania jonów manganu(II) przez trzy kompleksony 
stosowane do produkcji nawozów mikroelementowych: EDTA, IDHA oraz HBED. We wszystkich anali-

zowanych układach osiągnięto wymagany w Rozporządzeniu nawozowym stopień skompleksowania 

powyżej 80%. 

Słowa kluczowe: stopień skompleksowania, chelaty, mikroementy, nawozy 

Chelation of micronutrient ions by aminopolycarboxylic compounds 

Abstract 
Chelates effectively supplement micronutrient deficiencies in plants. In amendment (EC) No 2019/1009 of 

the Parliament and of the Council of 5 June 2019 on fertilizers, 11 synthetic chelators for the selection of 

the aminopolycarboxylic group are listed, which can be promoters for the production of micronutrient 

fertilizers. These chelates are characterized by good solubility in water and stabilize the micronutrient ions 
in a wide pH range. 

In the paper presenting the assessment of the possibilities of complex management of packages for the 

group of aminopolycarboxylic groups with the use of differential pulse votamprometry. Micronutrient fer-

tilizers must contain a minimum of 80% of the water-soluble amount of chelated ions by EU determination 
of the chelating agent. The degree of complexation of micronutrient ions was determined in the water 

service. The tests were performed at pH 5 and 7. The degree of manganese (II) complexation was deter-

mined by three complexes used in the production of micronutrient fertilizers: EDTA, IDHA and HBED. In 

all analyzed systems, the degree of complexation above 80% was achieved in the carriage version. 
Keywords: degree of complexation, chelates, trace elements, fertilizers 
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Hydrożele w druku 3D 

1. Wstęp 

W ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci hydrożele (czyli matryce polimerowe) zyskały 

szerokie zainteresowanie ze względu na ich doskonałe właściwości (np. pęcznienie 

w różnych mediach, wrażliwość na pH, temperaturę czy na inne bodźce, porowatość 

umożliwiająca wymianę składników odżywczych i gazowych, biodegradowalność, 

biokompatybilność). Prężnie rozwijającą się dziedziną, w której hydrożele znalazły 

zastosowanie jest biodruk 3D – technika przyrostowego osadzania materiałów warstwa 

po warstwie w celu wytworzenia modelu 3D zawierającego żywe komórki. Technologia 

ta wykorzystywana jest do zastosowań w terapii komórkowej, inżynierii tkankowej czy 

medycynie regeneracyjnej. Dzięki tej metodzie możliwa stała się m.in. rekonstrukcja 

tkanek i narządów z użyciem właśnie hydrożeli wypełnionych komórkami [1, 2]. Zasto-

sowanie to odpowiada na aktualny problem transplantologii związany ze zbyt dużym 

zapotrzebowaniem na narządy do przeszczepów. Jednak dobór odpowiednich właści-

wości hydrożelu, tak aby można było drukować z jego pomocą struktury z dużą dokład-

nością o odpowiednich właściwościach mechanicznych i z wysoką przeżywalnością 

komórek nadal stanowi problem [2-4]. 

W artykule przedstawiono najważniejsze informacje dotyczące bardzo rozległego 

tematu biodrukowania i jego różnych aspektów. 

Celem pracy był opis najbardziej znanych hydrożeli mających zastosowanie w bio-

druku. Dodatkowo przedstawiono różne rodzaje biodrukowania oraz czynniki wpły-

wające zarówno na żywotność komórek w wydrukowanym materiale, jak i jakość, powta-

rzalność i wierność pożądanego modelu. Omówiono również zalety potencjalnych 

zastosowań biodruku, jak i jego ograniczenia. 

2. Biodruk 3D 

Druk 3D, czyli druk przestrzenny jest współczesną, tanią alternatywą dla wcześniej-

szych technologii produkcji. Polega on na druku warstwa po warstwie obiektu zapro-

jektowanego w odpowiednim pliku cyfrowym. Jako tusz w drukarkach 3D stosowane 

są różne filamenty, najczęściej polimerowe, w postaci stałej, które są topione w głowicy 

drukarki [5]. Natomiast biodrukowanie (biofabrykacja) wykorzystuje technologię druku 

3D do precyzyjnego wytwarzania obciążonych komórkami biomateriałów do budowy 

np. złożonych trójwymiarowych funkcjonalnych żywych tkanek czy sztucznych narzą-

dów [6]. Wyróżniamy następujące metody biodrukowania [6-10]: 

 druk atramentowy (ang. inkjet bioprinting); 

 wytłaczanie (ang. extrusion bioprinting); 

                                                                   
1 anna.wozniak@icimb.lukasiewicz.gov.pl, Zakład Biomateriałów, Oddział Ceramiki i Betonów w Warszawie, 
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, http://icimb.pl/warszawa/. 
2 monika.biernat@icimb.lukasiewicz.gov.pl, Zakład Biomateriałów, Oddział Ceramiki i Betonów 

w Warszawie, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 

http://icimb.pl/warszawa/. 
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 druk wspomagany laserowo (ang. laser-assisted bioprinting); 

 stereolitografia (ang. stereolitography bioprinting). 

Najczęściej stosowaną metodą jest metoda wytłaczania (ekstruzji) [2]. Metoda ta 

jest zmodyfikowaną metodą druku atramentowego tak, aby można było wykorzy-

stywać jako tusze bardziej zróżnicowaną gamę roztworów pod względem lepkości- 

również bardziej lepkie, które zapewniałyby lepsze odwzorowanie kształtu. Metoda ta 

pozwala na drukowanie hydrożeli o wysokiej gęstości komórek (> 10
8
 komórek/ml) [6, 

7]. Polega ona na wytłaczaniu ciągłego (nieprzerwanego) pasma hydrożelowego z dyszy 

przy pomocy systemu tłokowego, pneumatycznego lub śrubowego [11]. Proces druko-

wania następuje powoli (w porównaniu z innymi rodzajami). Żywotność komórek 

szacuje się na poziom od 40 do 80% [6]. 

Druk stereolitograficzny buduje model warstwa po warstwie, ale do utwardzenia 

struktury wykorzystuje zjawisko fotopolimeryzacji [6, 12]. Fotosieciowanie można 

zastosować podczas biodruku [13] lub zaraz po wydrukowaniu/osadzeniu warstwy 

hydrożelu [14], aby wywołać szybkie tworzenie wiązań poprzecznych między łańcu-

chami polimeru i uzyskać dobrą rozdzielczość przestrzenną i wierność wydruku. Jako 

główne zalety fotosieciowania można wymienić dużą szybkość utrwalania struktury 

przy zachowaniu warunków dogodnych dla rozwoju komórek, możliwość zapewnienia 

wyjątkowej kontroli czasoprzestrzennej nad procesem żelowania i dobrą wytrzymałość 

mechaniczną rusztowania. Dodatkowo niewątpliwymi zaletami tego rodzaju druku są 

niski koszt i czas druku (który nie zależy od złożoności modelu) przy zachowaniu 

wysokiej żywotności komórek (powyżej 85%) i ich średnim poziomie gęstości  

(< 10
8
 komórek/ml) [6]. Należy natomiast pamiętać, że niektóre komórki są wrażliwe 

na ekspozycję na promieniowanie UV. 

3. Wyzwania materiałowe i aplikacyjne w biodruku 3D 

Największym wyzwaniem przy biodruku 3D jest otrzymanie odpowiedniego bio-

tuszu, czyli rodzaju żelu, który stworzy środowisko odpowiednie do wzrostu komórek, 

zapewniając jednocześnie odpowiednie właściwości fizykochemiczne umożliwiające 

dokładne odwzorowanie modelu 3D tkanki. Ze względu na wymagania, jakie musi 

spełnić biotusz ciągle poszukuje się nowych, ulepszonych biomateriałów zapewniają-

cych możliwość uzyskania modeli tkankowych podobnych do rodzimej tkanki. Dużym 

wyzwaniem jest opracowanie zaawansowanych biomateriałów jednocześnie wyka-

ujących odpowiednią drukowalność, właściwości biomechaniczne i zapewniające 

komórkom odpowiednie mikrośrodowisko, w obrębie którego będą mogły migrować 

i namnażać się [15-17]. Materiał musi wspierać żywotność i różnicowanie komórek, 

ale również zachować integralność konstrukcji i stabilność mechaniczną po wydruko-

waniu [18]. Aby komórki w przestrzennej strukturze rozwijały się prawidłowo, trzeba 

zapewnić im zarówno możliwość dyfuzji składników pokarmowych, jak też dostęp do 

tlenu. Ważna jest odpowiednia temperatura (najlepiej taka jak wewnątrz ciała czło-

wieka), pH, sterylne środowisko i jak najmniejsza ekspozycja na promieniowanie UV. 

Z tego względu niezwykle ważny jest odpowiedni materiał do biodrukowania 3D. Aby 

utworzyć materiał na biotusz o najlepszych właściwościach, często żongluje się składem 

materiału utworzonego z kilku składników, stosuje się modyfikacje chemiczne i wy-

szukuje się nowe metody stabilizacji i sieciowania hydrożeli. 



 

Anna Woźniak, Monika Biernat 

 

54 

 

Problemem w biodruku jest również dobranie parametrów druku w celu uzyskania 

powtarzalnych struktur o odpowiednich właściwościach i wdrożenie technologii druku 

z laboratorium do kliniki – integracja trójwymiarowych konstrukcji z biologicznego 

druku w systemach bioreaktorów w celu wsparcia i dojrzewania tych modeli w funk-

cjonalną tkankę oraz opracowanie (wraz z dopracowaniem) procedur klinicznego 

zastosowania trójwymiarowych konstrukcji zawierających komórki [3, 6]. Ponadto 

w przypadku narządów i tkanek wytwarzanych w procesie biodrukowania towarzyszy 

problem, który dotyczy również tradycyjnych metod przeszczepów (od dawcy), czyli 

ryzyko odrzucenia przeszczepu. Stąd należy zwrócić szczególną uwagę na dobór mate-

riałów stosowanych przy biodruku 3D. Istnieją również problemy dotyczące utrzymania 

i żywotności komórek, przez które obecnie właściwe niewykonalne wydaje się 

długoterminowe funkcjonowanie takiego wydrukowanego narządu. Natomiast ekspansja 

i manipulacja in vitro izolowanych typów komórek może powodować odchyły w ich 

funkcjonowaniu i przez to utratę ich zróżnicowanego fenotypu. Kolejnym problemem 

jest rozmiar wydrukowanych modeli, które obecnie wytwarzane są małym rozmiarze, 

przez co szacowanie okresu działania konstruktu w pożądanej skali jest jedynie 

spekulowaniem [8]. 

4. Czynniki wpływające na wierność wydruku i żywotność komórek 

dotyczące biodruku metodą wytłaczania 

Wpływ na właściwości i ostateczny wygląd modelu ma wiele czynników m.in. 

rodzaj tuszu (czyli hydrożelu) i parametry druku (rys. 1) [3, 19]. 

 

Rysunek 1. Diagram przedstawiający zależność między właściwościami hydrożelu oraz parametrami druku 

na żywotność komórek i na wierność wydruku [opracowanie własne] 
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Właściwości hydrożelu determinujące żywotność komórek to przede wszystkim 

skład chemiczny tego hydrożelu (rodzaj polimeru, jego stężenie, masa cząsteczkowa, 

rozpuszczalnik dla polimeru, zawartość wody w materiale i inne składniki obecne 

w hydrożelu) i jego pH. Przy wytwarzaniu biotuszy preferowane jest używanie poli-

merów o dużej masie cząsteczkowej i otrzymywanie roztworów o niskim stężeniu. 

Dzięki temu otrzymuje się roztwory o niskiej lepkości, co jest pożądane, ponieważ 

wysokie stężenie polimeru w hydrożelu i przez to wysoka lepkość tego roztworu może 

generować środowisko ograniczające proliferację i migrację komórek oraz tworzenie 

tkanek. Lepkość roztworu hydrożelu zależy nie tylko od stężenia polimeru i masy 

cząsteczkowej (jako głównych czynników), ale dodatkowo od parametru rozpusz-

czalności, szybkości ścinania, temperatury i innych specyficznych interakcji [2, 4, 19]. 

Innym ważnym parametrem, na który należy zwrócić uwagę przy projektowaniu bio-

tuszu jest jego pH. Według danych literaturowych [20] biotusz powinien charaktery-

zować się pH = 6,5-7,4, ponieważ pH poniżej 6,5 zatrzymuje nieodwracalnie aktywność 

komórek, a pH powyżej 7,4 powoduje skurcz cytoplazmy komórkowej. 

Zgodnie z danymi zaczerpniętymi z literatury [3, 4, 19] biotusz do druku 3D 

powinien wykazywać właściwości cieczy rozrzedzanej ścinaniem, wysoką lepkość przy 

zerowym ścinaniu, szybki wzrost lepkości przy zerowym ścinaniu (czyli tuż po wytło-

czeniu) i szybkie żelowanie w celu uniknięcia deformacji drukowanej biologicznie 

konstrukcji 3D. 

Biotusze projektowane są przede wszystkim jako ciecze rozrzedzanie ścinaniem 

(pseudoplastyczne), czyli takie, których lepkość spada wraz ze wzrostem szybkości 

ścinania. Determinowane jest to przez wymaganą niską lepkość podczas wytłaczania 

w celu uniknięcia nadmiernego naprężenia ścinającego roztworu i potencjalnego powsta-

wania zatorów. Podczas dozowania przez igłę, tymczasowa sieć polimerowa jest 

niszczona przez ścinanie i wszystkie łańcuchy polimeru są ustawione w jednej linii, co 

powoduje znaczące zmniejszanie lepkości. Bezpośrednio po usunięciu naprężenia 

ścinającego tymczasowa sieć zostaje przywrócona, a naniesione pasmo ulega zestaleniu. 

Powoduje to łatwiejsze wytłaczanie, zachowanie wierności kształtu po wytłoczeniu 

(czyli precyzji drukowanych struktur) oraz zachowanie wysokiej żywotności komórek 

obecnych w hydrożelu [2, 4, 19]. Zjawisko rozrzedzania ścinaniem jest spowodowane 

reorganizacją łańcuchów polimeru (wywołaną właśnie ścinaniem) do bardziej rozciąg-

niętej konformacji. Prowadzi to do zmniejszenia splątania, a tym samym lepkości. 

Zgodnie z danymi literaturowymi [19] zjawisko rozrzedzania ścinaniem występuje 

w różnym stopniu w większości układów polimerowych, a w szczególności obserwuje 

się je w przypadku roztworów polimerów o dużej masie cząsteczkowej. 

W materiałach przeznaczonych do drukowania ważne jest również występowanie 

w ich charakterystyce reologicznej granicy płynięcia. Granica płynięcia to moment 

zerwania przez siły ścinania kruchej, fizycznie usieciowanej sieci utworzonej na skutek 

interakcji między łańcuchami polimeru. Sieć ta powoli odtwarza się po usunięciu 

ścinania. Po przekroczeniu granicy płynięcia struktura ulega całkowitemu zniszczeniu 

i układ zachowuje się jak ciecz. Podczas gdy wysoka lepkość materiału tylko opóźnia 

zapadanie się wydrukowanych warstw w modelu 3D, obecność granicy płynięcia 

(plastyczności) może potencjalnie zapobiegać przepływowi i zapadaniu się całej 

konstrukcji. Większa granica płynięcia oznacza, że struktura hydrożelu jest bardziej 
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sztywna (czyli cząstki zawieszone w ośrodku ciągłym bardziej przylegają do siebie). 

Poza poprawą wierności druku, obecność granicy płynięcia zapobiega także osadzaniu 

się komórek w zbiorniku prekursora hydrożelu [19]. 

Wierność druku generalnie rośnie wraz ze wzrostem lepkości i jest to główny 

powód, dla którego hydrożele są zwykle drukowane z mniejszą dokładnością i roz-

dzielczością niż polimery termoplastyczne. Jednak wzrost lepkości oznacza wzrost 

przyłożonego naprężenia ścinającego, co może być szkodliwe dla komórek zawieszo-

nych w biotuszu (już naprężenie o wartości około 1 Pa może np. inicjować odrywanie 

się od powierzchni komórek śródbłonka lub powodować znaczną zmianę morfologii 

i aktywności metabolicznej komórek chondrocytów stawowych). Znacznie mniej wia-

domo na temat krótkotrwałego działania wysokich naprężeń ścinających (występują-

cych np. w dyszach drukujących) na komórki. Chociaż istnieją doniesienia, że podczas 

druku żywotność komórek śródbłonka nie ulegała zmniejszeniu wraz ze wzrostem 

naprężenia ścinającego (nawet o 6 rzędów wielkości). Stąd można wysnuć wniosek, że 

komórki wydają się dość odporne na poddawanie ich krótkotrwałym działaniom 

wysokich naprężeń [19].  

Właściwości hydrożelu oraz parametry druku wpływają też na stabilność hydrożelu, 

powtarzalność druku oraz drukowalność materiału [3, 19, 21]. Na stabilność hydrożelu 

wpływa jego skład chemiczny, czyli stężenie i masa cząsteczkowa polimeru oraz 

zawartość wody. Dodatkowo ważne są również temperatura oraz ładunek powierzch-

niowy powierzchni, na której drukowany jest model. Na jakość i powtarzalność druku 

wpływa temperatura stołu, średnica i kształt dyszy drukującej oraz jej odległość od 

podłoża, ciśnienie wytłaczania i szybkość drukowania. Z kolei drukowalność materiału 

zależy od lepkości i stabilności hydrożelu (tuszu) oraz czasu żelowania. 

5. Hydrożele jako tusze do druku 3D 

5.1. Rodzaje tuszy do drukowania biorusztowań 3D 

Materiały mogące służyć jako tusze do druku 3D pod względem składu dzielą się 

na dwie kategorie – biotusze, czyli tusze biologiczne i tusze biomateriałowe. Preparaty, 

które w swoim składzie nie zawierają komórek nazywane są tuszami biomateria-

łowymi i tworzą konstrukcje pomocnicze dla rusztowań hydrożelowych obsadzonych 

komórkami. Biotusze natomiast to hydrożelowe preparaty komórkowe, które nadają się 

do przetwarzania za pomocą zautomatyzowanej technologii biofabrykacji (biodruku 

3D). Drukowaniu poddawane są bezpośrednio komórki zatopione w hydrożelowej 

matrycy. Komórki w takim biotuszu mogą występować w postaci pojedynczych 

komórek powlekanych i agregatów komórkowych (jednego lub kilku typów komórek) 

lub w połączeniu z materiałami (np. wysiewane na mikronośniki, osadzane w mikro-

żelach, formułowane w fizycznym żelu lub z prekursorami hydrożelu) [22]. 

Ze względu na słabe właściwości mechaniczne wydrukowanych rusztowań hydro-

żelowych, do uzyskania wiernego kształtu całego wydruku stosuje się właśnie tusze 

pomocnicze (biomateriałowe). Wg Williamsa i in. [3] tusze stosowane w opraco-

wywaniu i wytwarzaniu biorusztowania można podzielić na różne kategorie w oparciu 

o ich rolę w drukowanym modelu. Wyróżniamy tusze: wspierające, strukturalne, 

funkcjonalne i wymywalne. Tusze wspierające (niebiologiczne) zapewniają wsparcie 

dla konstrukcji podczas jej drukowania. Często nie stanowią one trwałego wkładu 
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w konstrukcję, ale są tymczasowym dodatkiem podczas produkcji. Powinny być solidne 

mechanicznie i odporne na obciążenia (np. tusze na bazie PCL – polikaprolaktonu, 

PLGA – kopolimeru polilaktyd-glikolid, PU – poliuretanu). Tusze strukturalne zapewniają 

sztywność drukowanej konstrukcji i działają jako podstawowy element budulcowy. 

Zapewniają adhezję komórek, zachowują wierność kształtu podczas i po drukowaniu, 

są sieciowane poprzez oddziaływania kowalencyjne lub jonowe i są odporne na 

rozpuszczanie w warunkach hodowli komórkowej (np. tusze na bazie alginianu, żela-

tyny, kolagenu, chitozanu, jedwabiu czy nanofibrylowanej celulozy). Tusze funkcjonalne 

są ważne w różnicowaniu populacji komórek do docelowego fenotypu. Często zawie-

rają czynniki bioaktywne i inne czynniki kierujące zachowaniem komórek (np. tusze 

na bazie HA – kwasu hialuronowego, heparyny lub keratyny). Tusze wymywalne 

zapewniają tymczasowe wsparcie dla konstrukcji podczas drukowania. Jednak w prze-

ciwieństwie do tuszy wspierających, są rozpuszczalne lub szybko rozkładalne i mogą 

być włączone do konstrukcji, aby umożliwić otrzymanie porowatych regionów (np. 

tusze na bazie żelatyny, alginianu, agarozy). Wymienione rodzaje tuszów można stoso-

wać w różnych kombinacjach w zależności od złożoności drukowanego modelu [3]. 

5.2. Niektóre hydrożele do biodruku 3D 

Hydrożele stosowane w biodruku podzielić można na hydrożele pochodzenia natu-

ralnego i hydrożele pochodzenia syntetycznego. Aby zachować kształt podczas druko-

wania lub tuż po nim poddawane są one sieciowaniu fizycznemu [23], chemicznemu 

[24] lub enzymatycznemu [25] tworząc żelopodobne struktury. W zależności od rodzaju 

hydrożelu, jego składu i metody jego sieciowania utworzona metodą druku 3D kon-

strukcja różni się właściwościami fizykochemicznymi, wytrzymałościowymi i biolo-

gicznymi. 

Wiadomo, że hydrożele pochodzenia naturalnego mogą zapewnić mikrośrodowisko 

odpowiednie dla życia i aktywności komórek. Najczęściej stosowanymi hydrożelami 

pochodzenia naturalnego w biodruku 3D są m.in. kolagen, żelatyna, kwas hialuronowy 

(HA), alginian, czy chitozan. Hydrożele pochodzenia naturalnego są wykorzystywane 

m.in. do tworzenia tkanek sztucznej wątroby [26], tkanek kostnych i chrzęstnych [27], 

a także budowy sieci naczyniowych [28], tkanek skóry [29] i konstrukcji mięśniowych 

[30]. W porównaniu z hydrożelami pochodzenia naturalnego, hydrożele pochodzenia 

syntetycznego można łatwiej modyfikować w celu poprawy ich właściwości mecha-

nicznych i zapewnienia przylegania do komórek. Najbardziej znane z syntetycznych 

hydrożeli do biodruku są m.in. żelatynowe hydrożele zawierające ugrupowania 

metakrylowe (GelMA – modyfikowana żelatyna). 

Duże znaczenie biologiczne mają hydrożele kolagenowe. Kolagen jest białkiem 

fibrylarnym występującym w organizmach ssaków i organizmów morskich [31] do-

stępnym m.in. w kościach, skórze, ścięgnach, czy więzadłach. Pełni on funkcję białka 

strukturalnego i nadaje tkankom odporności na rozciąganie. Kolagen jako biomateriał 

może tworzyć mikrośrodowisko naśladujące macierz zewnątrzkomórkową, które jest 

korzystne dla promowania różnych funkcji komórek (np. adhezji, migracji, rozprze-

strzeniania się, proliferacji, różnicowania itp.) [32-34]. W roztworach kwaśnych ulega 

rozpuszczaniu i tworzy hydrożel. Ogólnie wytrzymałość mechaniczna hydrożeli kola-

genowych jest niska, stąd istnieją liczne doniesienia o jego sieciowaniu. Kolagen może 

sieciować fizycznie przez samoorganizujące się żelowanie [35], dehydrotermalnie [36], 
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chemicznie przez fotosieciowanie oraz z użyciem np. genipiny [37], czy aldehydu 

glutarowego [38]; a także radiacyjne [39]. W postaci hydrożelu kolagen został użyty 

m.in. do budowy metodą druku 3D tkanek wątroby [26] oraz do drukowania prze-

strzennie heterogenicznych konstrukcji chrząstki [27]. 

Z kolagenu macierzystego na drodze denaturacji termicznej i częściowej hydrolizy 

powstaje inny polimer naturalny tworzący hydrożel, a mianowicie żelatyna. Jej szkielet 

zachowuje bioaktywne sekwencje kolagenu, dzięki czemu może promować funkcje 

komórki, jak adhezja, migracja, proliferacja i różnicowanie [40]. Żelatyna może tworzyć 

fizyczny hydrożel poniżej 27°C, ale do zastosowań w druku można ją łatwo upłynnić 

wraz ze wzrostem temperatury (przy 37°C). Znane są rozpuszczalne w wodzie hydrożele 

na bazie żelatyny, które cechuje wysoka biokompatybilność, jednak ich gotowe 

wydruki słabo odzwierciedlają zadany kształt modelu i mają ograniczoną sztywność. 

Z tego względu, jak również z powodu niestabilności w temperaturze ciała (odwracalne 

żelowanie termiczne), stosuje się różne modyfikacje chemiczne i strategie sieciowania 

żelatyny [41]. Znana jest np. żelatyna funkcjonalizowana metakryloilem, tzw. żelatyna 

metakrylowana (GelMA) [42-44], którą w procesie druku 3D poddaje się fotosiecio-

waniu. GelMA, podobnie jak modyfikowany kolagen zostały dość szybko stosowane 

jako biotusze przy użyciu środków sieciujących, takich jak glutaraldehyd, eozyna-Y, 

czy igarcure [45-47]. Stabilność morfologiczna tych biotuszy podczas i po druku jest 

doskonała, jednak należy pamiętać o konieczności usuwania czynników sieciujących 

i ich cytotoksyczności w ostatecznym zastosowaniu u pacjentów. Poza tym żelatyna 

może sieciować fizycznie (sieciowanie cieplne); chemicznie [48] oraz enzymatycznie 

[49]. W metodzie druku 3D żelatyna metakrylowana została wykorzystana do prób 

wytworzenia np. tkanki wątroby [24], czy sieci naczyniowych [50]. 

Hydrożele do druku 3D tworzone są również coraz częściej na bazie kwasu hialu-

ronowego (HA). Jest on anionowym, niesiarczanowanym, liniowym polisacharydem. 

Jest to produkt pochodzenia zwierzęcego lub może być wytwarzany przez fermentację 

bakteryjną (np. Bacillus subtilis) w celu uzyskania powtarzalnej i kontrolowanej masy 

cząsteczkowej. HA jest ważnym glikozaminoglikanem występującym w płynie mazio-

wym i naturalnej macierzy zewnątrzkomórkowej oraz głównym składnikiem tkanek 

łącznych, nabłonkowych i nerwowych. Bierze aktywny udział w wielu ważnych proce-

sach biologicznych, np. reguluje migrację komórek, proliferację, różnicowanie i angio-

genezę oraz organizację i metabolizm macierzy zewnątrzkomórkowej i odgrywa 

kluczową rolę w leczeniu zapaleń, gojeniu ran i naprawie tkanek [51, 52]. Hydrożele 

hialuronianowe są biokompatybilne [53], posiadają właściwości angiogenne [54], 

immunoprotekcyjne i immunomodulujące [55]. Zwiększają proliferację komórek i po-

prawiają czas żelowania, stąd są potencjalnymi składnikami biotuszy [56], choć stoso-

wane jako same wykazują małą stabilność. Ouyang i współpracownicy [57] konstrukcji 

na bazie hydrożeli hialuronianowych. Hialuronian może być sieciowany np. przez 

fotosieciowanie [58-60], czy sieciowanie karbodiimidowe [61]. Kwas hialuronowy 

i jego pochodne są używane jako produkty medyczne i uznawane za ważny element 

budulcowy do wytwarzania funkcjonalnych biomateriałów do inżynierii tkankowej 

i medycyny regeneracyjnej np. tkanki kostnej i chrzęstnej, tkanek mięśnia sercowego, 

wątroby, czy nerwów [62]. 
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Powszechnie stosowanym polimerem w aplikacjach inżynierii tkankowej opartych 

na rusztowaniach, a także w systemach biodruku jest alginian sodu [63]. Polimer ten 

ma przystępną cenę i charakteryzuje się łatwością użycia. Alginian to rozpuszczalny 

w wodzie liniowy polisacharyd ekstrahowany z brunatnic lub bakterii, ogólnie uważany 

za biokompatybilny
 
i bezpieczny [64] i zatwierdzony do stosowania przez Amery-

kańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA) [65]. Alginian może żelować już 

w łagodnych warunkach, a żelowanie może przebiegać poprzez różne mechanizmy. Przy 

pH poniżej 3 alginian samoorganizuje się w kwaśne żele, tworząc międzycząsteczkowe 

wiązania wodorowe [66]. Może tworzyć również fizyczny hydrożel przez wiązanie 

z dwuwartościowymi lub trójwartościowymi kationami, takimi jak Ca
2+

, Mg
2+

, Sr
2+

, Ba
2+

 

lub Al
3+ 

[67]. Łańcuchy alginianowe mogą sieciować również kowalencyjnie [68, 69]. 

W trakcie drukowania bardzo ważna jest lepkość roztworu, a po wydrukowaniu 

sztywność wydruku, które w przypadku hydrożeli alginianowych zależą od jego stężenia 

i rozkładu masy cząsteczkowej [70]. Właściwości mechaniczne hydrożeli alginiano-

wych zmieniają się jednak w czasie na skutek powolnej degradacji przebiegającej 

z utratą dwuwartościowych jonów, a następnie rozpuszczania. Trudności w aplikacji 

alginianu do biodrukowania wynikają czasem z potrzeby powtórnego dotwardzania go 

po procesie drukowania. W druku 3D alginian był stosowany np. w celu utworzenia 

przewodów naczyniowych [71], konstrukcji chrząstek [72], a także zapewnienia 

łagodnych warunków do drukowania komórek macierzystych [73]. 

W biodruku wykorzystuje się też chitozan. Charakteryzuje się on dużą biokompo-

tybilnością i dodatkowo właściwościami antybakteryjnymi. Jest zatwierdzony jako 

nietoksyczny dla ludzi (przy podaniu doustnym) przez US FDA [74] i był szeroko 

badany pod kątem różnych zastosowań biomedycznych [75-77]. Hydrożele chitozanowe 

są szeroko stosowane w inżynierii tkankowej kości, skóry i chrząstki, ponieważ ich 

składniki przypominają składniki macierzy komórkowej rodzimej tkanki [78-82]. 

Chitozan, strukturalnie podobny do glikozaminoglikanów, jest liniowym polisacha-

rydem otrzymywanym przez N-deacetylację chityny. Ze względu na to, że sam chitozan 

rozpuszczalny jest jedynie w środowisku kwaśnym poprzez protonowanie jego grup 

aminowych, czyni go to nieodpowiednim dla druku komórek wrażliwych na kwaśnie 

pH. Z tego powodu utworzono wiele pochodnych chitozanu w celu zwiększenia jego 

rozpuszczalności i przetwarzalności [83]. Znane są np. hydrożele chitozanowe do 

iniekcji, tworzone w oparciu o zarówno fizyczne, jak i chemiczne metody sieciowania. 

Łańcuchy chitozanowe tworzą hydrożele dzięki zawartości grup zdolnych do oddzia-

ływań jonowych, dzięki oddziaływaniom międzycząsteczkowym pomiędzy łańcuchami, 

wiązaniom wodorowym, czy siłom polarnym [84]. Niestety iniekcyjne hydrożele 

chitozanowe cechuje niska szybkość żelowania (do 10 minut po wstrzyknięciu) i słabe 

właściwości wytrzymałościowe [85]. Również znaną metodą podniesienia pH do 

neutralnego dla roztworu chitozanu bez rozdzielenia faz jest dodatek soli disodowej 

glicerofosforanu. Wiadomo, że tworzone mogą być w ten sposób termoczułe systemy 

sieciujące w temperaturach około 37°C i wyżej [86], co może być pomocne 

w otrzymaniu obojętnego hydrożelu sieciującego w ciele ludzkim. Inną modyfikacją 

chitozanu może być jego pochodna: karboksymetylochitozan, który jest rozpuszczalny 

w wodzie, co czyni go bardziej odpowiednim do zastosowań w hodowli komórkowej 

pod względem właściwości biologicznych i fizykochemicznych w stosunku do chito-
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zanu. W zależności od sposobu prowadzenia reakcji modyfikacji chitozanu można 

otrzymać różnie podstawione struktury karboksymetylochitozanu. W stosunku do 

chitozanu karboksymetylochitozany charakteryzują się lepszymi właściwościami 

antybakteryjnymi, lepszą biodegradacją, biokompatybilnością oraz hydrofilowością 

przy braku toksyczności [87, 88]. Znane są badania nad zastosowaniem chitozanu do 

wytworzenia metodą druku 3D np. tkanek kostnych, chrzęstnych [81], czy też skóry [82]. 

6. Zastosowania biodruku 3D 

Potencjalne zastosowanie biodruku 3D to druk narządów i tkanek, produkcja rusz-

towań do wysiewu komórek, bioreaktorów, implantów [12]. Istnieją obecnie donie-

sienia na temat biodruku 3D tkanek i narządów w różnych układach w organizmie 

człowieka [6, 7, 9-11, 89-92] (tab. 1). 

Tabela 1. Tabela przedstawiająca zastosowanie hydrożeli na bazie różnych polimerów przy biodrukowaniu 

tkanek i narządów w organizmie człowieka [opracowanie własne] 

Układ 

w organizmie 

człowieka 

Tkanka lub organ 

na chipie 
Baza hydrożelowa 

Odnośnik 

literaturowy 

Układ 

nerwowy 

mózg (struktura 

warstwowa) 
guma gellan [10, 89]  

sieć nerwowa 

PU, matrigel, żelatyna, fibryna, GelMA, 

PEGDA (diakrylan poli(tlenku etylenu), 

alginian, metyloceluloza, kolagen-agaroza 

[6, 7, 10, 11, 

90]  

Układ 
krwionośny 

serce 
PLA (polilaktyd), alginian-żelatyna, fibrynogen, 

żelatyna, HA, alginian, kolagen 

[7, 11, 90, 

93]  

Naczynia 
krwionośne 

alginian, agaroza, GelMA, PEG (poli(tlenek 

etylenu)), fibrynogen, żelatyna, guma ksantowa, 
alginian-żelatyna, HA-PEG- matrigel, PEGDA-

matrigel-fibryna-alginian-agaroza-GelMA 

[6, 7, 11, 89]  

Układ 

limfatyczny 

naczynia 

limfatyczne 
PGA (poliglikolid) [10]  

Skóra skóra 
chitozan, fibryna, kolagen, alginian, 

alginian-fibryna-kolagen-HA 

[6, 7, 11, 

89-91]  

Układ 
oddechowy 

pęcherzyk płucny diakrylan poli (glikolu etylenowego) [92, 94]  

płuco matrigel [10, 89]  

tchawica PCL-alginian, kolagen [10, 92]  

Układ 

moczowy 

Cewka moczowa 

PCL-PLCL (PLCL- kopolimer poli(laktyd-

kaprolakton)), GelMA, PEGOA (akrylan 

poli(glikolu etylenowego)), alginian, żelatyna-
fibryna-kwas hialuronowy 

[10, 92]  

nerka żelatyna-fibryna [10]  

Układ 
mięśniowy 

Mięśnie 

szkieletowe, 
sercowe i gładkie 

PU, fibryna, HA, żelatyna, fibrynogen, PU-PCL, 
alginian-żelatyna 

[6, 7, 10, 11]  

Układ 
hormonalny 

trzustka kolagen [10, 95]  

Układ 
pokarmowy 

wątroba PCL, kolagen, żelatyna, GelMA, alginian 
[7, 10, 89, 

90]  

jelito Informacja zastrzeżona [92]  
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Układ kostny 

kość 

Chitozan, GelMA, PVA (poli(alkohol 

winylowy)), fibrynogen, żelatyna, alginian, HA, 

PCL, PLGA, kolagen 

[6, 7, 10, 11, 

89, 91]  

chrząstka 

PCL, HA, kolagen, alginian, chitozan, PEG, 

alginian-PEG, ABS-PLA (ABS- 

poli(akrylonitryl-butadien-styren)), PLGA, 
guma gellan, GelMA, PEGDMA (dimetakrylan 

poli(glikolu etylenowego)), PCL-fibryna-

kolagen, żelatyna 

[6, 7, 9-11,  
89-91]  

Układ płciowy 

tkanki macicy Matrigel-kolagen, fibryna-agaroza, PGA [10]  

Tkanka jajników, 

szyjki macicy 

i pochwy 

Alginian, agaroza [10]  

Źródło: [opracowanie własne] 

Dzięki zastosowaniu biodruku istnieje możliwość dostosowania modelu narządu 

czy tkanki bezpośrednio do potrzeb pacjenta/klienta – uwzględnienie odpowiedniego 

kształtu, wielkości, ilości i cech specyficznych dawcy i biorcy, co pozwoliłoby roz-

wiązać problem niedoboru narządów do przeszczepów. Istnieją również doniesienia 

o biodrukowaniu śródoperacyjnym (tzw. in situ lub in vivo). Jednak jest to stosunkowo 

nowa metoda. Proces ten polega na biodrukowaniu tkanki bezpośrednio na żywym 

pacjencie w warunkach chirurgicznych [91]. 

Biodruk 3D może być wykorzystywany również w toksykologii – do badania 

wpływu substancji nie tylko na hodowle komórkowe, ale na całe żyjące tkanki/organy, 

dzięki czemu nowe leki byłyby dokładniej przetestowane. Zastosowanie wydruko-

wanych tkanek z komórek pacjenta, które zostaną poddane testom farmakologicznym 

in vitro może umożliwić lepiej dobraną terapię przewlekłą oraz pozwolić na uniknięcie 

kontrowersyjnego etapu badań na zwierzętach [6, 10, 96]. 

7. Podsumowanie 

Biodrukowanie 3D jest bardzo ciekawą pod kątem potencjalnych zastosowań 

techniką otrzymywania trójwymiarowych rusztowań, badaną przez wielu naukowców 

z różnych dziedzin nauki na całym świecie.  

Hydrożele są szeroko stosowane jako nośniki komórek i rusztowania w inżynierii 

tkankowej ze względu na ich strukturalne podobieństwo do naturalnej macierzy 

zewnątrzkomórkowej. Z uwagi na to, że reagują one na różne bodźce zewnętrzne, jak 

np. pH, temperatura, czy światło, są doskonałym materiałem, któremu można nadać 

odpowiednią formę. 

Połączenie potencjału techniki druku 3D i właściwości hydrożeli pozwala prowa-

dzić ekscytujące badania nad wytwarzaniem całych funkcjonalnych tkanek 3D. 

W artykule przedstawiony został przegląd najpopularniejszych hydrożeli do biodruku, 

różne rodzaje biodrukowania, czynniki wpływające na zarówno żywotność komórek 

w wydrukowanym materiale, jak i jakość, powtarzalność i wierność pożądanego modelu. 

Omówiono również zalety potencjalnych zastosowań biodruku, jak i jego ograniczenia.  

Rozległa tematyka biodruku 3D stanowi wciąż wyzwanie dla lekarzy, klinicystów 

i każdego zainteresowanego czytelnika do dalszego zgłębienia wiedzy, zwłaszcza 

biorąc pod uwagę bardzo szybkie tempo rozwijania się dziedziny biodrukowania, które 

pozwala sądzić, że będzie ona długo ważnym elementem medycyny regeneracyjnej. 
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Hydrożele w druku 3D 

Streszczenie 
Druk 3D, czyli druk przestrzenny jest współczesną, tanią alternatywą dla wcześniejszych technologii pro-
dukcji. Polega on na druku warstwa po warstwie obiektu zaprojektowanego w odpowiednim pliku cyfrowym. 
Jako tusz w drukarkach 3D stosowane są różne filamenty, najczęściej polimerowe, w postaci stałej, które 
są topione w głowicy drukarki. Jednak w branży medycznej coraz częściej jako tusze do drukarek 3D uży-

wane są hydrożele. Takie tusze w zależności od zastosowania powinny wykazywać odpowiednie właści-
wości, np. odpowiednią lepkość czy odpowiednie pH. Wydrukowane modele 3D na bazie hydrożeli znajdują 
zastosowanie w inżynierii tkankowej i medycynie regeneracyjnej (np. jako rusztowania-skafoldy, które 
wspomagają leczenie, czy modele, które docelowo służą do stworzenia w pełni funkcjonalnego narządu). 
Uważa się ponadto, że technika biodruku 3D może być pomocna nie tylko w transplantologii, ale także 
w farmakologii w celu personalizowania medycyny, czy też toksykologii do badania wpływu substancji 
nie tylko na hodowle komórkowe, ale na całe żyjące tkanki/organy. Jednym z większych problemów przy 
druku za pomocą hydrożeli 3D jest stworzenie odpowiedniego rodzaju żelu, który stworzy środowisko 
odpowiednie do wzrostu komórek, posiadając jednocześnie odpowiednie właściwości fizykochemiczne 
umożliwiające dokładne odwzorowanie modelu 3D tkanki. Ze względu na wymagania, jakie musi spełnić 
tusz na bazie hydrożeli ciągle poszukuje się nowych, ulepszonych biomateriałów zapewniających możli-
wość uzyskania oczekiwanych modeli o konkretnych zastosowaniach. 
Publikacja ma charakter przeglądowy. Przedstawione w niej zostały możliwości druku 3D za pomocą hydro-
żeli oraz problemy z tym związane. Omówione zostały zarówno właściwości hydrożeli jako tuszy do dru-
kowania modeli o określonych zastosowaniach, jak i parametry wpływające na sam proces wydruku modelu. 
Ponadto przedstawione zostały możliwości zastosowania modeli 3D wydrukowanych na bazie hydrożeli. 
Słowa kluczowe: biodruk 3D, hydrożele, biotusz 

Hydrogels in 3D printing 

Abstract  
3D printing, or spatial printing, is a modern, low-cost alternative to previous manufacturing technologies. 
It consists in layer-by-layer printing of an object designed in an appropriate digital file. Various filaments, 
most often solid polymeric ones, which are melted in the printer head, are used as inks in 3D printers. 
However, in the medical industry, hydrogels are increasingly used as inks for 3D printers. Such inks, 
depending on their application, should exhibit appropriate properties, such as appropriate viscosity or 
appropriate pH. 3D printed models based on hydrogels are used in tissue engineering and regenerative 

medicine (e.g. as scaffolds that support healing or models that ultimately serve to create a fully functional 
organ). It is also believed that the 3D bioprinting technique can be helpful not only in transplantology, but 
also in pharmacology to personalise medicine, or toxicology to study the effects of substances not only on 
cell cultures, but on whole living tissues/organs. One of the biggest problems in 3D hydrogel printing is 
creating the right kind of gel that will create the right environment for cell growth, while having the right 
physicochemical properties to accurately reproduce the 3D model of the tissue. Due to the requirements 
that must be met by hydrogel-based ink, new and improved biomaterials are constantly being sought to 
ensure the possibility of obtaining the expected models with specific applications. 
The publication has a review character. It presents the possibilities of 3D printing with hydrogels and the 
problems associated with it. Both the properties of hydrogels as inks for printing models of specific 
applications and the parameters affecting the model printing process itself were discussed. Moreover, the 
possibilities of using 3D models printed on the basis of hydrogels were presented. 
Keywords: 3D bioprinting, hydrogel, bioink 
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Projektowanie generatywne i optymalizacja 

topologiczna w procesie projektowo-konstrukcyjnym 

1. Wprowadzenie 

Tradycyjnie praca konstruktora opierała się przede wszystkim na jego wiedzy 

i zdolnościach kreślarskich, obliczeniach, które musiał wykonać. Dawniej zaprojekto-

wane obiekty wprawdzie spełniały swoje zadania i wymagane kryteria, ale często ich 

postać geometryczna była przewymiarowana, a masa zawyżona. Wraz z rozwojem 

metod obliczeniowych konstruktorzy zaczęli uwzględniać w procesie projektowania 

obliczeniowe naprężenia i odkształcenia. Przełom nastąpił w końcu XX wieku wraz 

z użyciem komputerów do realizacji procesu projektowo-konstrukcyjnego. W wyniku 

przejścia tradycyjnych technik kreślarskich „z papieru” w środowisko wirtualne praca 

konstruktorów stała się znacznie łatwiejsza. Dodatkowo metody projektowania kompu-

terowego CAD (ang. Computer Aided Design) zostały stopniowo zmodyfikowane 

o dodatkowe możliwości, takie jak modelowanie 3D, analizy wytrzymałościowe i inne, 

co pozwoliło inżynierom skupić się bardziej na konstrukcyjnej stronie pracy, a mniej 

na żmudnych i powtarzalnych czynnościach. Dziś naturalnym jest wykorzystywanie 

środowisk wirtualnych klasy CAD przez inżynierów i konstruktorów. Współczesne 

narzędzia programowe ułatwiające pracę inżynierów coraz częściej bazują również na 

metodach sztucznej inteligencji. Istniejące do tej pory narzędzia wspomagały pracę 

inżynierów w opracowaniu optymalnego rozwiązania do zadanych parametrów danej 

postaci geometrycznej modelu, jednakże dziś w oparciu o pożądane kryteria, programy 

komputerowe są w stanie samodzielnie generować postaci geometryczne danego obie-

ktu. Wpływ na rozwój tego kierunku w procesie projektowo-konstrukcyjnym miały 

także rozwijające się technologie generatywne (np. druk 3D), które obok tradycyjnych 

technologii wytwarzania (np. odlewnictwo, obróbka ubytkowa, formowanie tworzyw 

sztucznych) dały inżynierom nowe możliwości wytwarzania elementów o niekonwen-

cjonalnym kształcie. Przedmioty codziennego użytku zaczęły przybierać np. biomor-

ficzne formy, opływowe i nieregularne postacie geometryczne. Metodami, które dają 

możliwość projektowania opartego o algorytmy matematyczne oraz sztuczną inteli-

gencję są m.in.: optymalizacja topologiczna i projektowanie generatywne. 

2. Cel i zakres badań 

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie obu wspomnianych metod 

wspomagających współczesne projektowanie: optymalizacji topologicznej oraz pro-

jektowania generatywnego posługując się ich zastosowaniem na konkretnych przykła-

dach, a także ukazanie różnic pomiędzy obiema metodami w kontekście otrzymanych 

wyników. Zakres prowadzonych działań obejmuje wybór i przygotowanie modeli wirtu-
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alnych przykładowego elementu; określenie warunków brzegowych i kryteriów, okre-

ślenie obciążeń, które przenosić będzie element; następnie przeprowadzenie procesu 

optymalizacji topologicznej oraz projektowania generatywnego i przedstawienie powsta-

łych rozwiązań. Na końcu przedstawione zostały podsumowanie wyników wykona-

nych działań i wnioski. 

3. Metody optymalizacji modeli w procesie projektowo-konstrukcyjnym 

3.1. Optymalizacja topologiczna 

Optymalizacja topologiczna jest rodzajem metody obliczeniowej, która umożliwia 

uzyskanie optymalnego rozkładu tworzywa w danej przestrzeni projektowej dla okre-

ślonego zestawu ograniczeń (np. obciążeń, warunków brzegowych). Metoda ta wymaga 

zastosowania odpowiednich algorytmów, współcześnie już opracowanych i zaimple-

mentowanych w postaci systemów komputerowych (np. w takich programach, jak: 

AUTODESK Fusion 360, Altair Inspire, SOLIDWORKS Simulation Professional, 

CATIA Functional Generative Design), których wykorzystywanie ma obecnie charakter 

proceduralny. Podczas obliczeń dany program bazuje na Metodzie Elementów Skoń-

czonych (ang. Finite Element Analysis, FEA), a do uzyskania optymalnych wyników 

wykorzystuje algorytmy sztucznej inteligencji. Ważnym etapem stosowania tej metody 

jest dokładne określenie obszaru projektowego (objętości, w której rozmieszczone 

zostanie tworzywo). Podczas procesu optymalizacji w obszarze projektowym tworzone 

są podobszary wypełnione tworzywem oraz podobszary, w których zostało ono usunięte 

(przykład: rys. 2). Proces taki umożliwia inżynierom – w stosunkowo krótkim czasie – 

utworzyć efektywne konstrukcje, wzorowane na wygenerowanym przez program roz-

mieszczeniu tworzywa w zadanej objętości przy uwzględnieniu obciążeń i warunków 

brzegowych jako danych wejściowych. Optymalizacja topologiczna umożliwia zmniej-

szenie kosztów wytwarzania, skrócenie czasu opracowania produktu, zmniejszenie 

zużycia materiału i redukcję masy elementu. Dotychczasowy stan wiedzy na temat 

stosowania metod optymalizacji topologicznej w procesie projektowo-konstrukcyjnym 

obejmuje zagadnienia związane przede wszystkim z przemysłem lotniczym czy samo-

chodowym, czyli wszędzie tam, gdzie czynniki optymalizacyjne są kluczowe [1-3].  

 

Rysunek 2. Przykład optymalizacji topologicznej elementu (wahacz) [3] 

W przemyśle lotniczym czy samochodowym zastosowanie procedury optymalizacji 

topologicznej ma uzasadniony cel – minimalizację masy przy zwiększeniu (a przynaj-

mniej zachowaniu) sztywności elementów oraz zachowaniu ich własności wytrzyma-

łościowych. Rozwój metod optymalizacji topologicznej postępuje wraz z wprowa-
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dzaniem do przemysłu technologii generatywnych, szczególnie takich jak np. Selective 

Laser Melting (SLM) czy Direct Metal Laser Sintering (DMLS). Głównymi zaletami 

technik przyrostowych są: duża elastyczność w wytwarzaniu, mała ilość materiału 

odpadowego (naddatków), a także stosunkowo niskie koszty produkcji elementów 

o skomplikowanych kształtach z materiałów metalowych. Wszystko to pozytywnie 

wpływa na ich zastosowanie w takiej właśnie produkcji elementów zoptymalizo-

wanych [4-6]. 

3.2. Projektowanie generatywne 

W konwencjonalnym procesie projektowania inżynier bądź grupa inżynierów reali-

zowała koncepcje indywidualne, tworząc modele w środowisku wirtualnym. Efektem 

ich prac była ograniczona liczba koncepcji pożądanego elementu, które wynikały 

bezpośrednio z wizji jednego człowieka bądź grupy. Współcześnie uzupełnieniem tego 

typu procesu jest projektowanie generatywne, w wyniku którego pole możliwych 

rozwiązań znacznie się rozrasta (przykład: rys. 3) w przypadku projektowania genera-

tywnego konstrukcji nośnej dronu. Projektowanie generatywne to proces iteracyjny, 

który obejmuje programowe generowanie pewnej liczby wyników spełniających okre-

ślone założenia i ograniczenia. Implementując metodę projektowania generatywnego 

w proces projektowo-konstrukcyjny projektant staje się inicjatorem pomysłu i jest 

odpowiedzialny za właściwe wyznaczenie warunków brzegowych i obciążeń, celów 

projektowych oraz ograniczeń, natomiast wynikowe koncepcje są rezultatem algory-

tmów sztucznej inteligencji oraz mocy obliczeniowej w chmurze, co umożliwia gene-

rowanie dużej liczby różnych rozwiązań. Projektant definiuje na początku także two-

rzywa, z których może zostać element wykonany, oczekiwaną masę i wytrzymałość, 

a także może ukierunkować proces do danej technologii wytwarzania, co uwzględnione 

zostanie przez algorytm. Po zadaniu danych wejściowych komputer za pomocą algo-

rytmów tworzy wiele koncepcji i analizuje każdą z nich, następnie inżynier przegląda 

powstałe koncepcje i na podstawie ich analizy wybiera rozwiązania, które ponownie są 

przetwarzane przez komputer, generując kolejne modele. Model końcowy jest wynikiem 

wyboru optymalnego rozwiązania dla zadanych kryteriów przez inżyniera. Na koniec 

procesu zwykle następuje wytworzenie prototypu za pomocą technologii addytywnych [7]. 

 

Rysunek 3. Przykład projektowania generatywnego (konstrukcja nośna dronu) [8] 

Poza inżynierią mechaniczną, projektowanie generatywne znalazło zastosowanie 

m.in. także w architekturze i wzornictwie (np. w przemyśle meblarskim). W obszarach 

tych, projektowanie generatywne ma charakter głównie estetyczny i stylistyczny, a jego 

celem jest otrzymanie nowych postaci geometrycznych przedmiotów użytkowych 
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i elementów architektury. Powstałe w ten sposób formy użytkowe wpisują się często 

w styl organiczny, nawiązujący do kształtów natury. Wytwarzanie zaprojektowanych 

w ten sposób mebli, przedmiotów użytkowych czy elementów architektury również 

opiera się na technologiach przyrostowych, ale także bardziej tradycyjnych technolo-

giach – odlewnictwie. Implementując metody projektowania generatywnego w proces 

projektowo-konstrukcyjny minimalizuje się czas pracy i koszty (generowanie wielu 

koncepcji w stosunkowo krótkim czasie; możliwość testowania modelu produktu 

w trakcie projektowania; dobór właściwej technologii wytwarzania), oddziałuje się na 

kreatywność projektanta poprzez wytworzenie nowych wersji produktu. Projektowanie 

generatywne zapewnia projektantom i inżynierom pełne pole możliwych rozwiązań, 

a także dane na temat możliwości wytworzenia danych elementów za pomocą techno-

logii przyrostowych, frezowania, odlewania i innych [9]. 

4. Przebieg badań 

Badania podzielone zostały na dwa etapy. Pierwszy etap obejmował zastosowanie 

metody projektowania generatywnego na wybranych przykładach oraz zestawienie 

wyników. Drugi etap badań dotyczył optymalizacji topologicznej, w wyniku której 

powstały nowy postacie geometryczne wybranych modeli. Na końcu wyniki obu analiz 

zostały zestawione i porównane. 

4.1. Projektowanie generatywne 

Badania rozpoczęto od wyboru przykładowych modeli rzeczywistych elementów 

(model 1 – mocowanie – rys. 4; element 2 – siedzisko), a następnie od utworzenia 

wstępnego zarysu postaci geometrycznej ich modeli wirtualnych w środowisku CAD 

(Autodesk Fusion 360).  

 

Rysunek 4. Model 1 – mocowanie [opracowanie własne] 

Kolejnym krokiem było ustalenie zadanych obciążeń. Modele zostały najpierw 

poddane symulacji w module do projektowania generatywnego. Wydzielono obszary, 

które powinny zostać zachowane. Na tym etapie istnieje także możliwość zaznaczenia 

obszaru początkowego, w ramach którego ma być optymalizowany przedmiot, 

jednakże krok ten nie jest konieczny – użytkownik nie ogranicza wtedy algorytmów 

sztucznej inteligencji oprogramowania objętością kształtu. Kolejnym krokiem było 

zdefiniowanie umocowania (np. otwory na śruby, otwory na sworznie itp.) oraz 

zadanie sił działających na modele. W projektowaniu można także uwzględnić siłę 

grawitacji działającą na elementy. Po kompletnym zdefiniowaniu obciążeń wybrany 

został cel procesu – redukcja masy elementów maksymalnie do 30% wartości masy 
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początkowej, przy zachowaniu maksymalnej możliwej sztywności dla każdego z bada-

nych przykładów. W kolejnym etapie wybrane zostały technologie wytwarzania, które 

będą dobierane przez algorytm programu oraz tworzywa, przydatne do realizacji pro-

cesów symulacyjnych (więcej niż 1). Poza dostępną biblioteką materiałów użytkownik 

może zaimportować/zdefiniować także swoje materiały. Program podejmuje próbę 

optymalizacji modelu dla każdego materiału i metody osobno z uwzględnieniem możli-

wości procesów wytwórczych. W ten sposób przygotowane modele zostały poddane 

próbie projektowania generatywnego. 

4.2. Optymalizacja topologiczna 

Aby uzyskać porównanie wyników i przydatności projektowania generatywnego 

z optymalizacją topologiczną – wykonano proces optymalizacji topologicznej z użyciem 

tych samych modeli, tych samych warunków brzegowych oraz obciążeń.  

Proces optymalizacji topologicznej rozpoczął się od przygotowania wybranych 

wcześniej modeli, zdefiniowania materiału.  

Kolejnym etapem było odpowiednie zdefiniowanie utwierdzeń (ang. constraints). 

W elemencie pierwszym umocowaniem elementu były otwory na śruby i sworznie, nato-

miast w elemencie drugim (siedzisko) – powierzchnia dolna. Następnie zdefiniowane 

zostały obciążenia zewnętrzne działające na elementy i uwzględniona została także 

grawitacja.  

Następnym krokiem było określenie obszarów, które mają być zachowane (średnice 

otworów mocujących śruby oraz ich brzegi, otwór na sworzeń, siedzisko). W przypadku 

elementów symetrycznych możliwe jest także uwzględnienie płaszczyzn symetrii.  

Po tych etapach nastąpiło zdefiniowanie kryterium optymalizacji – celu, jaki program 

ma osiągnąć podczas obliczeń (minimalizacja masy do maksymalnie 30% pierwotnej 

wartości przy zachowaniu maksymalnej sztywności). Następnie wygenerowana została 

siatka elementów skończonych. W ten sposób przygotowane modele zostały poddane 

optymalizacji.  

5. Wyniki badań  

5.1. Projektowanie generatywne 

Rezultaty powstałych rozwiązań były bardzo różnorodne. Mimo że niektóre materiały 

wybrane w symulacji nie miały żadnych technologicznych przesłanek do wytworzenia 

z nich danych elementów, to w doświadczeniu ukazane zostały możliwości oprogra-

mowania, które podjęło próby doboru technologii wytwarzania do każdego z zadanych 

materiałów. Niektóre z wygenerowanych modeli nie miały logicznych, a tym bardziej 

technicznych podstaw istnienia (ponieważ program testował każdą możliwość wytwa-

rzania przy zadanych materiałach). Niemniej jednak wiele z przykładów mogło stanowić 

inspirację do dalszych działań projektowych. 

5.1.1. Model 1 – mocowanie 

W wyniku procesu projektowania generatywnego zastosowanego do modelu moco-

wania otrzymano kilkanaście rozwiązań zaproponowanych przez oprogramowanie 

Fusion 360. Na rysunku 5 przedstawiono 8 wybranych przykładów nowych postaci 

geometrycznych.  
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W przypadku elementu 1 – mocowania, wygenerowane zostały modele dla 4 różnych 

materiałów (stal 316L, AlSi10Mg, żeliwo szare, tworzywo sztuczne PMMA), ale dla 

tych samych warunków brzegowych i obciążeń.  

 

Rysunek 5. Wyniki projektowanie generatywnego – model 1 – mocowanie [opracowanie własne] 

W wyniku projektowania generatywnego w większości z przypadków można było 

zauważyć znaczne obniżenie masy elementów w porównaniu do masy początkowej 

(tab. 2). 

Tabela 2. Wartości  

Model 

początkowy 
(rys. 4e) 

Materiał 
Masa 

m1 [kg] 

Nr 

rysunku 
Materiał 

Masa 

m2 [kg] 

% m1 

Stal 316L 17,69 4a 316L 9,61 54,3 

AlSi10Mg 6,08 

4b AlSi10Mg 1,95 32,1 

4c AlSi10Mg 6,78 111,5 

4d AlSi10Mg 2,72 44,7 

Żeliwo szare 16,10 

4f Żeliwo szare 8,80 54,7 

4g Żeliwo szare 8,50 52,8 

4h Żeliwo szare 8,30 51,6 

PMMA 2,68 4i PMMA 1,20 44,8 

Źródło: opracowanie własne 

5.1.2. Model 2 – siedzisko  

Drugim modelem, który został poddany procesowi projektowania generatywnego 

było siedzisko (rys. 6e). W badanym przypadku zastosowano 3 różne materiały (Al6061, 

ABS, żywica akrylowa). Przy jednakowych warunkach brzegowych i obciążeniach 

wygenerowane zostały nowe modele o oryginalnych postaciach geometrycznych (rys. 6). 
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Rysunek 6. Wyniki projektowania generatywnego dla modelu 2 [opracowanie własne] 

W omawianych 8 wybranych przykładach można za zauważyć uzysk materiału 

sięgający ponad 70% dla stopu aluminium (Al6061).  

Tabela 3. Porównanie wyników projektowania generatywnego dla modelu siedziska 

Model 

początkowy 
(rys. 5e) 

Materiał 
Masa m1 

[kg] 

Nr 

rysunku 
Materiał 

Masa m2 

[kg] 

% 

m1 

Al6061 46,3 

5a Al6061 8,1 17,4 

5b Al6061 11,2 24,2 

5c Al6061 14,1 30,3 

ABS 18,5 

5f ABS 9,4 50,8 

5g ABS 4,6 24,9 

5h ABS 6,6 35,7 

5i ABS 9,5 51,4 

Żywica 
akrylowa 

41,5 5d 
Żywica 

akrylowa 
26,2 63,1 

Źródło: opracowanie własne 

5.2. Optymalizacja topologiczna 

Rezultaty przeprowadzonych badań przedstawiono poniżej (rys. 7 i 8). W powstałych 

modelach ukazany jest także rozkład występujących w nich naprężeń. 

 

Rysunek 7. Wyniki optymalizacja topologicznej – model 1 [opracowanie własne] 



 

Projektowanie generatywne i optymalizacja topologiczna w procesie projektowo-konstrukcyjnym 

 

75 

 

 

Rysunek 8. Wyniki optymalizacji topologicznej – model 2 [opracowanie własne] 

W wyniku optymalizacji topologicznej masa obu modeli wirtualnych uległa znacznej 

redukcji (tab. 4). Ich nowe postacie geometryczne zachowały jednocześnie maksy-

malną możliwą sztywność konstrukcji.  

Tabela 4. Redukcja masy elementów – optymalizacja topologiczna 

Model Materiał Masa początkowa m1 

[kg] 

Nr 

rys. 

Masa końcowa m2 

[kg] 

% m1 

1 316 L 17,7 5 9,2 52,2 

2 Al6061 46,3 6 16,5 36,6 

Źródło: opracowanie własne 

6. Porównanie i analiza wyników 

W oprogramowaniu Fusion 360 proces optymalizacji topologicznej przeprowa-

dzany jest wyłącznie dla jednego rodzaju danych początkowych (materiał, obciążenia 

itp.) w przeciwieństwie do projektowania generatywnego, w którym symulacje przepro-

wadzane są równolegle dla wielu wybranych przypadków. Optymalizacja topologiczna 

dla badanych modeli została przeprowadzona tylko dla jednego wybranego materiału 

w każdym przypadku, co pozwoliło na porównanie wyników obu metod dla modeli 

o zadanych parametrach (tab. 2 i 5). 

Tabela 5. Porównanie wyników projektowania generatywnego oraz optymalizacji topologicznej 

mPG [kg] Projektowanie generatywne 
Optymalizacja 

topologiczna 
mOT [kg] 

9,61 

  

9,24 

11,19 

  

16,50 

Źródło: opracowanie własne 
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Porównując wyniki optymalizacji topologicznej oraz projektowania generatywnego 

(tab. 1-4) można zauważyć, że wygenerowane w ich wyniku modele osiągają podobne 

wartości w uzysku materiału. Wyniki optymalizacji topologicznej różnią się jednak 

w szczególnych przypadkach rozpatrywanych wyłącznie dla jednego zestawu danych 

wejściowych, co szczególnie można zauważyć w wygenerowanej postaci geometrycznej 

nowych modeli. W przypadku optymalizacji topologicznej model wejściowy stanowi 

podstawę, której postać jest modyfikowana na bazie podanych założeń, natomiast 

w procesie projektowania generatywnego powstają całkiem nowe kształty modeli, 

niekoniecznie związane z modelami początkowymi. 

7. Podsumowanie 

Przeznaczenie programów klasy CAD ograniczało się dawniej do zapisu konstrukcji 

według zamysłu inżyniera. Obecnie programy komputerowe poprzez zastosowanie 

skomplikowanych algorytmów i formuł matematycznych generują nową postać 

geometryczną, a nawet szereg różnych rozwiązań, spośród których konstruktor może 

wybrać te optymalne względem przyjętych założeń.  

W niniejszym artykule omówione zostały dwa przykłady tego typu rozwiązań: 

optymalizacja topologiczna oraz projektowanie generatywne. Obie metody bazują na 

iteracyjnych obliczeniach z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych. Proce-

dury zapoczątkowania procesu w obu metodach są także podobne (definiowanie wa-

runków brzegowych, obciążeń, definiowanie celu). Jednakże obie metody nie są toż-

same, a ich główną różnicą jest wynik przeprowadzonych operacji. Optymalizacja 

topologiczna umożliwia modyfikację pierwotnej postaci geometrycznej w zdefinio-

wanej przestrzeni projektowej do uzyskania optymalnego rozwiązania przy zadanych 

kryteriach, natomiast projektowanie generatywne prowadzi do wytworzenia szeregu 

nowych postaci geometrycznych badanego elementu (często postaci nieoczywistych), 

które mogą być sugestią i inspiracją zupełnie nowych rozwiązań konstrukcyjnych bądź 

stylistycznych. 

Analiza ryzyka w przypadku stosowania obu metod dotyczy szczególnie etapu 

definiowania warunków brzegowych i obciążeń, ponieważ błąd wprowadzony na tym 

etapie ma ogromny wpływ na wynik końcowy procesu.  

Postacie geometryczne będące wynikiem procesu optymalizacji wymagają weryfi-

kacji w warunkach rzeczywistych, czyli z użyciem wytworzonych obiektów. 

Modele utworzone w wyniku optymalizacji topologicznej czy projektowania gene-

ratywnego są modelami dyskretnymi i wymagają dalszych działań w celu wygenero-

wania formy bryłowej lub powierzchniowej (w sensie systemów CAD).  

Uzyskane postacie geometryczne mają często niekonwencjonalne (nietechniczne) 

biomorficzne kształty przypominające tkankę kostną, korzenie drzew itp. Powoduje to 

pewne problemy z technologicznością takich postaci. Ubytkowe technologie wytwa-

rzania często nie nadają się do wytworzenia powstałych rozwiązań konstrukcyjnych ze 

względu na swoje ograniczenia. Inne tradycyjne technologie np. odlewnictwo umożli-

wiają wytworzenie wielu skomplikowanych kształtów, jednakże proces odlewania 

w zależności od stosowanej technologii pochłania stosunkowo dużo czasu (przygo-

towanie modeli, form). Natomiast współcześnie mocno rozwijające się technologie 

addytywne umożliwiły stosunkowo łatwe wytarzanie obiektów o skomplikowanych 

kształtach będących wynikiem procesu optymalizacji.  
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Porównując procedury rozpatrywanych obu metod optymalizacyjnych w kontekście 

wytwarzania w środowisku Autodesk Fusion 360 – w przeciwieństwie do optymalizacji 

topologicznej, projektowanie generatywne uwzględnia proces wytwarzania (technologie 

przyrostowe, frezowanie 2- czy 5-osiowe, odlewanie i inne) oraz przypisane materiały 

(w optymalizacji topologicznej rozpatrywany jest tylko 1 przypadek), co zapewnia 

konstruktorom pełne pole możliwych rozwiązań do eksploracji projektu. 

Przedstawione w artykule badania, pomimo iż przeprowadzone były wyłącznie 

w środowisku Fusion 360, mają charakter uniwersalny i procedury te mogą zostać 

przeprowadzone również w innych środowiskach.  
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Projektowanie generatywne i optymalizacja topologiczna  

w procesie projektowo-konstrukcyjnym 

Streszczenie 

W artykule przedstawione są dynamicznie rozwijające się metody wspomagające proces projektowania: 

projektowanie generatywne (ang. Generative Design) oraz optymalizacja topologiczna (ang. Topology 
Optimization, Shape Optimization). Artykuł zawiera krótką charakterystykę obu wspomnianych metod 

oraz różnice i podobieństwa ich stosowania na podstawie wybranych przykładów. Wraz z zastosowaniem 

wymienionych metod, w procesie projektowania inżynierskiego zwrócono uwagę również na aspekty 

dizajnu (aspekty stylistyczne i estetyczne). Kształty modeli obiektów generowane w wyniku stosowania 
obu metod w procesie projektowym wpisują się często w organiczny styl – brak w nim kątów prostych, 

elementy nie są złożone z podstawowych brył geometrycznych, tj.: kul, walców czy prostopadłościanów, 

ale mają postać biomorficzną (opływowe formy, zwykle występujące w naturze, przypominające gałęzie, 

korzenie drzew itp.). W wyniku przeprowadzonej analizy wywnioskowano, że projektowanie generatywne 
prowadzi do uzyskania kilku wariantów nowej postaci geometrycznej wraz z jej dostosowaniem do danej 

technologii wytwarzania, natomiast optymalizacja topologiczna umożliwia modyfikację istniejącej postaci 

geometrycznej ze szczególnym uwzględnieniem zadanych parametrów (np. minimalizacja masy, maksy-

malizacja sztywności). Uzyskane wyniki pozwoliły na wysnucie głównych wniosków: 
Obie metody wspomagające proces projektowo-konstrukcyjny bazują na iteracyjnych obliczeniach z wyko-
rzystaniem Metody Elementów Skończonych. 
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Procedury procesu optymalizacji w obu metodach są podobne, ale metody nie są tożsame, a ich główną 
różnicą jest wynik przeprowadzonych operacji. 
Optymalizacja topologiczna prowadzi do modyfikacji pierwotnej postaci geometrycznej w zdefiniowanej 
przestrzeni projektowej w celu uzyskania optymalnego rozwiązania przy zadanych kryteriach, natomiast pro-
jektowanie generatywne umożliwia wygenerowanie szeregu nowych postaci geometrycznych badanego 
elementu, które mogą być sugestią i inspiracją zupełnie nowych rozwiązań.  
Postacie geometryczne, które są wynikiem procesu optymalizacji, wymagają weryfikacji w warunkach 
rzeczywistych. 
Technologie addytywne umożliwiły wytwarzanie skomplikowanych struktur postaci geometrycznych 
będących wynikiem optymalizacji topologicznej i projektowania generatywnego. 
Słowa kluczowe: optymalizacja topologiczna, projektowanie generatywne, CAD 

Generative design and topology optimization in the designing process 

Abstract 
This study presents dynamically developing CAD methods supporting the design process: Generative 
Design and Topology Optimization (Shape Optimization). The article contains a short description of both 
methods, the differences and similarities of their application based on selected examples. Along with the 
use of the above-mentioned methods, in the process of engineering design, attention was also paid to 
design aspects (stylistic and aesthetic aspects). The final shapes generated as a result of using both methods 
in the design process often fit into the organic style (no sharp angles, biomorphic form inspired by nature). 
Conclusions form this analysis is that generative design leads to several variants of a new geometric form 
along with its adaptation to a given manufacturing technique, while topology optimization allows for the 
modification of the existing shape with particular emphasis on the given parameters (e.g., minimization of 
mass, maximization of stiffness). Obtained results allowed to draw the main conclusions: 
Both methods used in the designing process are based on iterative calculations using the Finite Element 
Method. 
The optimization process procedures in both methods are similar, but the methods are not the same, and 
their main difference is the final result. 
Topology optimization leads to the modification of the geometrical form in a defined design space in order 
to obtain an optimal solution with given criteria, while generative design generates a number of new 
geometrical forms of the tested element, which can be a suggestion and inspiration for completely new 
solutions. 
Geometric forms resulting from the optimization process require verification in real conditions. 
Additive manufacturing enables production of complex structures of geometrical forms resulting from 
topology optimization and generative design. 
Keywords: topology optimization, generative design, CAD 
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Badanie liniowości współczynnika skurczu elementów 

wytwarzanych przyrostowo po rekrystalizacji 

polilaktydu w osnowie solnej 

1. Wprowadzenie 

Wytwarzanie przyrostowe zyskuje coraz bardziej na popularności, a wraz ze spad-
kiem cen drukarek 3D ta technologia staje się coraz bardziej dostępna, trafiając do stale 
zwiększającej się liczby użytkowników, nawet w warunkach domowych [1]. Wszech-
obecność druku 3D stawia przed nami nowe wyzwania i jednocześnie otwiera nowe 
obszary badań naukowych, zważywszy zwłaszcza na fakt, że istnieje możliwość 
eksperymentowania z materiałami i wydrukami 3D na wiele sposobów, na przykład 
pod kątem sprawdzania ich szczelności [2], wytrzymałości lub chropowatości [3]. 

Wyżarzanie wydruków 3D w osnowie solnej jest ciekawym zagadnieniem ze 
względu na to, że ten proces może pozytywnie wpłynąć na jakość powierzchni i szczel-
ność obrabianego w ten sposób termicznie wyrobu, wypełniając kryształkami halitu 
puste miejsca i stapiając ze sobą nie w pełni połączone ze sobą warstwy. Spojenie sąsia-
dujących warstw może również zwiększyć wytrzymałość końcowego produktu [4, 5]. 
Istotną kwestią jest jednak też sprawdzenie, w jakim stopniu ten proces wpływa na wy-
miary wydruku poddanego takiej obróbce. Po pierwsze należy sprawdzić, jak bardz od-
biegają one od oryginału, nie tylko pod względem wartości, ale też pod względem kształtu. 

Do celów opisanych tu badań wydrukowano dyski z poliaktydu (PLA) o jednakowej 

wysokości i średnicach z zakresu ⌀12-80 mm. Wytworzone próbki było początkowo 
zmierzone za pomocą mikroskopu o wysokiej precyzji, a następnie poddane obróbce 
termicznej w osnowie solnej. Otrzymane w ten sposób zmodyfikowane próbki zostały 
ponownie zmierzone pod tym samym mikroskopem, aby sprawdzić, w jakim stopniu 
wymiary uległy zmianie, ze szczególnym zwróceniem uwagi na średnicę. W rezultacie 
pozwala to na opisanie zależności pomiędzy średnicą dysków a zmianą zachodzącą 
w wymiarach względem oryginału oraz stwierdzenie, czy ewentualne zmiany znacząco 
wpływają na dokładność wymiarowo-kształtową poszczególnych części. Jednym 
z głównych celów tego eksperymentu było również zweryfikowanie, czy odchyłki wy-
miarowe w próbkach poddanych wyżarzaniu mają charakterystykę zbliżoną do liniowej. 

2. Materiały i metody 

Najczęściej spotykanym i najbardziej dostępnym obecnie rodzajem druku 3D jest 
technologia FDM, czyli osadzanie topionego materiału (ang. fused deposition mode-
ling) [6]. W trakcie tego procesu kolejne warstwy roztapianego filamentu są kładzione 
jedna na drugiej poprzez ruchomą rozżarzoną dyszę podającą stopniowo materiał. 
Niestety częstym problemem występującym w tej metodzie są słabe połączenia między 
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rastrami lub kolejnymi warstwami, co negatywnie wpływa na wytrzymałość wytwo-
rzonych w ten sposób obiektów [7].  

Polilaktyd, oznaczany symbolem PLA, znany też jako polikwas mlekowy, jest bio-
degradowalnym termoplastycznym polimerem pochodzącym z grupy poliestrów alifa-
tycznych [8, 9]. Jest jednym z najtańszych i najbardziej powszechnych materiałów 
używanych obecnie w druku 3D. Inną istotną zaletą PLA jest to, że generuje znacznie 
mniej zanieczyszczeń przy procesie produkcji w porównaniu z plastikami powstającymi 
na bazie surowców kopalnych, co czyni go bardziej przyjaznym dla środowiska. Jest 
też o wiele bardziej bezpieczny przy samym procesie wydruku niż np. wydzielający 
szkodliwe opary ABS [10]. Poza tym, że polilaktyd jest biodegradowalny, jest także 
w pełni odnawialny – można go uzyskać z pszenicy, kukurydzy, ryżu lub słodkich 
ziemniaków [11]. Za kolejną zaletę PLA można też uznać stosunkowo niską tempe-
raturę wydruku – przynajmniej w przypadku wytwarzania elementów, które nie będą 
narażone na ekstremalne czynniki zewnętrzne. 

Tabela 1. Właściwości filamentu użytego do badań 

Parametr Wartość 

Producent Plast-Spaw 

Materiał PLA (polilaktyd) 

Kolor czarny 

Średnica 1,75 ±0,05 mm 

Krągłość ±0,05 mm 

Zalecana temperatura druku 190-210C 

Gęstość tworzywa 1,24 g/cm3 

 Źródło: Dane producenta filamentu Plast-Spaw 

Do przeprowadzenia tych konkretnych badań wykorzystano czarny filament firmy 
Plast-Spaw, zajmującej się między innymi produkcją filamentów ABS i PLA. Kolor 
czarny wybrano ze względu na to, że nie sprawiał żadnych problemów w trakcie 
druku, w przeciwieństwie do na przykład białego filamentu (innego producenta), 
w przypadku którego adhezja międzywarstwowa była częstokroć niezadowalająca 
i doprowadzała do rozwarstwiania wydruków. Zestawienie ważniejszych parametrów 
wybranego filamentu można znaleźć w tabeli 1. 

 

Rysunek 1. Zdjęcie próbek w postaci dysków o średnicach 12-80 mm użytych do badań  

[opracowanie własne] 
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Do badań użyto próbek w postaci dysków o nominalnym zakresie średnic ⌀12-80 mm 

i stałej wysokości 12 mm. Kolektywne zdjęcie wydrukowanych dysków zamieszczono 

na rysunku 1. Nominalne średnice wszystkich próbek przedstawiono w tabeli 3. Oprócz 

samych średnic początkowo zmierzono też wysokości, choć nie były one poddane 

dalszej analizie. Próbek było 13, a mierzone dyski były wydrukowane na samych ob-

rysach, aby uniknąć powstawania pustych przestrzeni wewnątrz wydruku, które wystą-

piłyby przy zastosowaniu typowego wypełnienia. Do wydrukowania próbek użyto 

standardowej drukarki FDM o kinematyce kartezjańskiej, której schemat przedsta-

wiono na rysunku 2. 

 

Rysunek 2. Schemat drukarki 3D o kinematyce kartezjańskiej [opracowanie własne] 

Ustawienia wydruku, dobrane w programie PrusaSlicer, zostały zaprezentowane 

w tabeli 2. Pozycję szwów ustawiono na losową, aby zrandomizować przebieg kolejnych 

warstw i uniknąć powstawania wzmocnień bądź dodatkowych odchyłek geometrii zwią-

zanych ze szwami. Liczba linii obrysu była natomiast zależna od średnic poszczegól-

nych dysków (im średnica większa, tym więcej obrysów). Grubość obrysu odpowiadała 

średnicy otworu dyszy i wynosiła standardowe 0,4 mm. Prędkość druku była nieco 

wolniejsza dla wewnętrznych obrysów. 

Tabela 2. Ważniejsze parametry wydruku 

Parametr Wartość 

Grubość warstwy 0,2 mm 

Pozycja szwów losowa 

Grubość obrysu 0,4 mm 

Liczba linii obrysu 15-100 

Wypełnienie brak 

Temperatura dyszy 200C 

Temperatura stołu 50C 

Prędkość druku 40 mm/s (25 dla wewnętrznych obrysów) 

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie ustawień z programu PrusaSlicer 
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Wykonane w uprzednio opisany sposób próbki zostały umieszczone w metalowym 

pojemniku o cienkich ściankach i zasypane solą. Sól użyta w tym badaniu miała postać 

zwykłych, powszechnie dostępnych kryształków halitu NaCl, znanych również jako 

sól kuchenna. Zdjęcie z rysunku 3 przedstawia kryształki użytej soli widziane pod mikro-

skopem. Zakres ich wymiarów z reguły mieścił się w przedziale 200-600 μm. Wybór 

kryształków halitu jako osnowy był podyktowany faktem, że nawet jeśli termoplast 

stopiłby się na powierzchni i związał się z kryształkami, sól można łatwo usunąć, roz-

puszczając ją w bieżącej wodzie. 

 

Rysunek 3. Zdjęcie mikroskopowe kryształów halitu o ziarnie 200-600 μm [opracowanie własne] 

Sól została ubita w uprzednio przygotowanym pojemniku, aby zminimalizować 

możliwość odkształcania się rozgrzanego termoplastu pod wpływem grawitacji oraz 

innych czynników sprzyjających deformacjom. Pojemnik został następnie umieszczony 

w piecu elektrycznym nastawionym na stałą temperaturę 170°C. Ustawienie tempe-

ratury na o 20°C niższą niż zalecana dolna granica temperatury wydruku miało na celu 

zapobieżenie ewentualnym znacznym odkształceniom, które mogłyby powstać wskutek 

nadmiernego zmiękczenia bądź upłynnienia materiału. Po osiągnięciu wybranej tem-

peratury pojemnik został usunięty z pieca po około godzinie wyżarzania i pozostawiony 

do ostygnięcia. Po wystygnięciu, próbki zostały wyjęte z osnowy solnej i oczyszczone 

z pozostałości soli. Następnie ponownie dokonano analogicznych pomiarów i prze-

analizowano otrzymane wyniki. 

3. Pomiary 

3.1. Pomiary za pomocą mikroskopu Keyence VHX-7000 

Pomiary średnic przeprowadzono przy pomocy mikroskopu Keyence VHX-7000 

o wysokiej dokładności pomiaru. Na rysunku 4 przedstawiono zdjęcie stanowiska dla 

tego specjalistycznego mikroskopu, który to właśnie został wykorzystany do przepro-

wadzenia pomiarów średnic wydrukowanych dysków. Oprócz możliwości wykonywania 

tak zwanej kompozycji głębi (czyli pomiaru 3D), pozwala on na precyzyjne zszywanie 

obrazów w płaszczyźnie XY w obrębie dostępnego pola roboczego. 
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Rysunek 4. Mikroskop Keyence VHX-7000 użyty do pomiarów [opracowanie własne] 

Proces mierzenia został możliwie najbardziej zautomatyzowany przy użyciu opro-

gramowania, w które wyposażono mikroskop, aby uniknąć błędu ludzkiego, który 

mógłby wyniknąć głównie z subiektywnej oceny zakresu obszarów. Optyczny pomiar 

obszaru jest zdecydowanie dokładniejszy niż pomiar stykowy np. za pomocą nawet 

wysoce precyzyjnego mikrometru, ponieważ kontur mierzonego obiektu w jego prze-

kroju poprzecznym nie musi być regularny. W rozważanym przypadku ma to szcze-

gólnie istotne znaczenie, gdyż nie ma gwarancji idealnego kształtu próbek (co wynika 

z samego procesu ich drukowania, a także z późniejszego procesu ich wyżarzania 

w soli). Ze względu na stosunkowo duże rozmiary próbek pomiary wykonano na 

najmniejszym dostępnym, czyli dwudziestokrotnym powiększeniu. Zostało zastoso-

wane silne światło przechodzące, aby kontrast między próbką a tłem był możliwie jak 

największy. W większości przypadków zastosowano zszywanie obrazów ze względu 

na stosunkowo duże gabaryty próbek, gdyż nie mieściły się w polu widzenia obiek-

tywu. Po otrzymaniu obrazu dla każdej próbki przy samych pomiarach skupiono się 

przede wszystkim na maksymalnych i minimalnych średnicach. Rysunek 5 przedstawia 

jedną z próbek wraz z wizualizacją automatycznego pomiaru jej skrajnych średnic. 

Tabela 3 przedstawia z kolei nominalne średnice wraz z tymi zmierzonymi dla wszy-

stkich próbek przed tym, jak zostały poddane obróbce termicznej w osnowie solnej. 

Tabela 3. Nominalne i zmierzone wymiary próbek (przed obróbką termiczną) 

Nr próbki 
Średnica nominalna 

[mm] 

Średnica zmierzona 

(wartość uśredniona) 

[mm] 

1 12 11,918 

2 16 15,841 

3 20 19,896 

4 24 23,905 

5 28 27,878 

6 32 31,877 

7 36 35,910 
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8 40 39,879 

9 48 47,839 

10 56 55,770 

11 64 63,829 

12 72 71,782 

13 80 79,764 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Rysunek 5. Zdjęcie dysku o nominalnej średnicy 28 mm (po lewej) oraz wizualizacja automatycznego 

pomiaru najmniejszej i największej średnicy (po prawej) [opracowanie własne] 

3.2. Pomiary przeprowadzone po wyżarzaniu 

Po zakończeniu procesu wyżarzania w osnowie solnej, wyjęciu dysków z metalo-

wego pojemnika, oczyszczeniu ich oraz ostygnięciu wypieczonych w ten sposób próbek, 

dokonano ponownych pomiarów na dokładnie takich samych zasadach, jakie zostały 

użyte wcześniej. Uzyskane wyniki ponownych pomiarów zestawiono w tabeli 4 dla 

porównania z poprzednim zestawieniem (tab. 3). 

Tabela 4. Nominalne i zmierzone wymiary próbek (po obróbce termicznej) 

Nr próbki 
Średnica nominalna 

[mm] 

Średnica zmierzona 

(wartość uśredniona) 

[mm] 

1 12 11,772 

2 16 15,885 

3 20 19,667 

4 24 23,618 

5 28 27,643 

6 32 31,466 

7 36 35,536 

8 40 39,494 

9 48 47,280 

10 56 54,930 

11 64 63,444 

12 72 71,381 

13 80 79,360 

Źródło: Opracowanie własne 
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4. Analiza wyników 

Najciekawsze wyniki otrzymano dla średnic minimalnych w porównaniu do średnic 

nominalnych, co przedstawiono na wykresie znajdującym się na rysunku 6. Jest wy-

raźnie widoczne, że skurcz znacznie się zwiększa dla próbek poddanych obróbce ter-

micznej poprzez wypiekanie w kryształkach halitu i utrzymuje się na poziomie około 

2,75%. 

 

Rysunek 6. Procentowa odchyłka zmierzonej średnicy względem średnicy nominalnej [opracowanie własne] 

Wykres zawarty na rysunku 7 jest podobny, lecz przedstawiony z innej perspektywy, 

ponieważ rzędna zerowa odpowiada idealnej, nominalnej średnicy próbki bez żadnych 

odchyłek. Warto zauważyć, że wszystkie zmierzone średnice minimalne są mniejsze 

od nominalnej, choć po procesie wyżarzania w osnowie solnej ta różnica wyraźnie się 

zwiększyła. Widoczne jest także to, że odchyłki od liniowości występują głównie tam, 

gdzie występowały już przed wyżarzaniem, a proces obróbki termicznej je tylko uwy-

puklił. Odchyłka średnicy zwiększa się pod względem wartości liczbowej wraz ze wzro-

stem średnicy nominalnej, natomiast procentowa różnica pozostaje praktycznie na jed-

nym poziomie. Tabela 5 przedstawia dodatkowo procentową względną zmianę średnicy 

minimalnej po wyżarzaniu próbek w osnowie solnej. Poza drugą próbką, średnica mini-

malna była w większości przypadków zauważalnie mniejsza. Największa zanotowana 

zmiana wystąpiła z kolei dla próbki numer 10 i wyniosła 3,067% względem początkowo 

zmierzonej średnicy minimalnej. 

Tabela 5. Nominalne średnice próbek, ich zmierzone średnice minimalne oraz procentowa zmiana 

poszczególnych średnic minimalnych po obróbce termicznej 

Nr próbki 
Średnica nominalna 

[mm] 

Zmierzona średnica 

minimalna przed 
wyżarzaniem [mm] 

Względna zmiana 

średnicy minimalnej 

[%] 

1 12 11,845 2,792 

2 16 15,749 -0,063 
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3 20 19,777 1,967 

4 24 23,798 1,706 

5 28 27,753 2,198 

6 32 31,697 1,543 

7 36 35,767 1,624 

8 40 39,705 2,259 

9 48 47,659 2,375 

10 56 55,588 3,067 

11 64 63,646 2,088 

12 72 71,608 1,362 

13 80 79,581 1,186 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Rysunek 7. Odchyłka minimalnej średnicy względem nominalnej [opracowanie własne] 

Uśrednione średnice zmierzone po obróbce termicznej w osnowie solnej okazały się 

mniejsze względem oryginalnych w przypadku każdej próbki. Widać więc wyraźnie, 

że w przeprowadzonym procesie wyżarzania każdorazowo nastąpił skurcz wydruku. 

Można było się spodziewać tego zjawiska, a przeprowadzony eksperyment je w dużym 

stopniu potwierdził. 

5. Wnioski 

Skurcz jest nieodłącznym elementem procesu drukowania modeli 3D, co pokazały 

zmierzone wartości średnic, które odbiegały w dół od tych nominalnych. Przeprowa-

dzone badania pokazują, że skurcz obiektów produkowanych przyrostowo poddanych 

wyżarzaniu w osnowie solnej jest zbliżony do liniowego i wynosi średnio od 1,5 do 

2,65%. Osnowa solna jest niezbędna, żeby ograniczyć odkształcenia geometrii modelu, 

gdyż w znacznym stopniu niweluje ona efekt działania siły grawitacji i innych czynni-

ków sprzyjających deformacji. Mimo zastosowanych środków nie udało się uniknąć 

pewnych odchyłek kształtu, więc należałoby pomyśleć o lepszym ściśnięciu próbek 

w osnowie z kryształków halitu. 
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Przy zwiększeniu liczby próbek oraz zastosowaniu innych geometrii, można by rów-
nież podjąć próbę wyznaczenia uniwersalnego parametru odpowiadającego za skurcz. 
W ten sposób projektant elementów wytwarzanych przyrostowo mógłby zwiększyć ich 
dokładność wymiarową poprzez wcześniejszą korekcję zamierzonych wymiarów. 
W wielu przypadkach mogłoby to pozwolić na uniknięcie potrzeby ponownego wydruku, 
zwłaszcza w przypadkach, w których istotne jest niemal perfekcyjne dopasowanie ele-
mentów. Z poprzednich badań przeprowadzonych przez autorów wynika też, że przy 
zachowaniu odpowiednich parametrów wypiekanie wydruków 3D jest w stanie 
w zauważalny sposób obniżyć chropowatość powierzchni. 

Wyżarzanie w osnowie solnej prowadzi również do rekrystalizacji polilaktydu 
w drukowanych strukturach, co może wpływać na zwiększenie adhezji międzywarstwo-
wej oraz wytrzymałości mechanicznej wydruków, co zazwyczaj jest zjawiskiem pożą-
danym i samo w sobie stanowi bardzo ciekawy kierunek badań. 
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Badanie liniowości współczynnika skurczu elementów wytwarzanych 
przyrostowo po rekrystalizacji polilaktydu w osnowie solnej 

Streszczenie 

Wytwarzanie przyrostowe staje się coraz popularniejsze i bardziej dostępne, co daje nowe możliwości 

i otwiera nowe obszary badań. Wydruki 3D można próbować na różne sposoby ulepszać lub zmieniać ich 
właściwości. Elementy wytworzone przy użyciu druku 3D metodą FDM można na przykład uszczelnić 

i wygładzić poprzez wyżarzanie w osnowie z kryształków halitu. Do celów opisanych tu badań wydruko-

wano dyski z poliaktydu (PLA) o jednakowej wysokości i średnicach z zakresu ⌀12-80 mm. Wytworzone 

próbki były początkowo zmierzone za pomocą mikroskopu o wysokiej precyzji, a następnie poddane obróbce 
termicznej w osnowie solnej. Otrzymane w ten sposób zmodyfikowane próbki zostały ponownie zmierzone 

pod mikroskopem, aby sprawdzić, czy wymiary w znaczący sposób odbiegały od tych oryginalnych, ze 

szczególnym zwróceniem uwagi na średnicę. W rezultacie pozwala to na opisanie zależności pomiędzy 

średnicą dysków a zmianą zachodzącą w wymiarach względem oryginału oraz stwierdzenie, czy ewen-
tualne zmiany znacząco wpływają na dokładność wymiarowo-kształtową poszczególnych części.  

Słowa kluczowe: druk 3D, FDM, polilaktyd, PLA, wyżarzanie w osnowie solnej 

Investigation of the linearity of the contraction coefficient of additively 

manufactured items after recrystallization of polylactide in a salt matrix 

Abstract 

Additive manufacturing is becoming more and more popular and available, which provides new 

possibilities and opens up new research areas. 3D prints can be improved and their properties changed in 

a number of ways. Parts produced with the use of 3D FDM printing can be sealed up and smoothened through 
annealing in a matrix made of halite crystals. For the purposes of the research here described, polylactide 

(PLA) disks were printed with a uniform height and diameters spanning the range ⌀12-80 mm. The 

manufactured samples were initially measured with a high-precision microscope and then subjected to 

annealing in a salt matrix. The modified samples thus obtained were again measured under the microscope 
to check whether the dimensions significantly diverged from the original ones, with special attention being 

paid to the diameter. As a result, this makes it possible to describe the relationship between the diameter of 

the disks and the change in dimensions with respect to the original, as well as to verify if the potential changes 

noticeably influence the shape and dimensional accuracy of the respective parts. 
Keywords: 3D printing, FDM, polylactide, PLA, annealing in salt matrix 
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Problematyka konstruowania  

drukowanych części maszyn 

1. Wstęp 

W drukowaniu 3D urządzeniem technologicznym jest drukarka 3D bez oprzyrzą-

dowania, narzędzi lub urządzeń wspomagających, jak to ma miejsce w technologiach: 

odlewania, obróbki plastycznej, czy spawania. Biorąc pod uwagę możliwość dzielenia 

wielkogabarytowych wydruków na części składowe można jedną niskobudżetową 

drukarką 3D zastąpić wielkopowierzchniowe stanowisko produkcyjne.  

Problemem technologii drukowania 3D jest całkowity czas wykonania wydruku 

spełniającego zadane wymagania użytkowe, w tym głównie czas prowadzenia prób 

technologicznych w celu doboru odpowiednich materiałów lub parametrów pracy 

drukarki 3D. W celu rozwiązania tego problemu jest konieczne utworzenie wytycznych 

dla konstruktorów zajmujących się projektowaniem drukowanych części. Konstruktor 

drukowanych części maszyn powinien posiadać specjalistyczną wiedzę w zakresie 

technologii wytwarzania metodami warstwowymi. 

Zbiór wytycznych, zależnie od typu drukowanych części powinien uwzględniać 

czynniki: 

 konstrukcyjne – dominujące np. w przypadku drukowania modeli medycznych 

przeznaczonych do planowania zabiegów operacyjnych;  

 technologiczne – dominujące w przypadku zastosowania druku 3D do wytworzenia 

istniejącej już części;  

 materiałowe – dominujące w przypadku wymagania od drukowanej części 

konkretnych właściwości mechanicznych. 

2. Wytyczne dla konstruktorów 

Obecnie drukowane części maszyn [1-8] stanowią istotny udział wśród ogółu części 

maszyn, przy czym udział ten systematycznie rośnie. Oczekiwania i wymagania wobec 

możliwości zapewnienia jakości wytwarzanych wyrobów przez technologię druku 3D, 

w tym dokładności wymiarowej, są takie same jak w przypadku klasycznych technologii. 

W przeciwieństwie do procesu konstrukcyjnego części maszyn wytwarzanych meto-

dami tradycyjnymi, gdzie główny nacisk jest kładziony na zdefiniowanie geometrii, 

w procesie konstruowania drukowanych części maszyn należy brać pod uwagę wiele 

innych czynników. Chociażby do drukowania części maszyn konieczna jest znajomość 

wpływu parametrów procesu drukowania na właściwości, głównie mechaniczne, wydru-

kowanej części. Z przeglądu literatury wynika [9-18], że przy właściwym doborze 

                                                                   
1 jaroslaw.kotlinski@uthrad.pl, Katedra Komputerowego Projektowania Maszyn, Wydział Mechaniczny, 

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, www.uniwersytetradom.pl. 
2 imusialek@ujk.edu.pl, Samodzielny Zakład Mechatroniki, Filia w Sandomierzu, Uniwersytet Jana 

Kochanowskiego w Kielcach, www.ujk.pl. 
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parametrów druku możliwe jest uzyskanie właściwości drukowanej części takich samych 

jak dla innych technologii. 

Do analizy jakości drukowanych części maszyn jest stosowane pojęcie drukowal-

ności [7]. W tych rozważaniach jakość części maszyny jest rozumiana jako spełnienie 

wymogów wynikających z założeń konstrukcyjnych, co do właściwości drukowanej 

części maszyny w całym zakładanym okresie jej eksploatacji. Drukowalność D można 

określić za pomocą zespołu cech oraz przypisać jej wartość liczbową szacunkową. 

Przy założeniu, że maksymalny wpływ danej grupy czynników na jakość wykonania 

części maszyny jest równy 1, podobnie jak przy określaniu sprawności, drukowalność 

D części maszyny można określić za pomocą wzorów (1): 

D = K ·M · T                      (1) 

Wprowadzenie pojęcia drukowalności pozwala na uporządkowanie i usprawnienie 

oraz optymalizację procesu projektowania, badań naukowych oraz wykorzystanie do-

świadczeń użytkowników drukarek. Drukowalność uwzględnia czynniki konstrukcyjne, 

technologiczne i materiałowe. Wypadkową tych trzech grup stanowić może nowa 

cecha, którą można określić jako drukowalność i oznaczyć literą D (rys. 1).  

 
Rysunek 1. Drukowalność D jako wypadkowa trzech czynników: 

K – parametry konstrukcyjne; M – parametry materiałowe: T – parametry technologiczne 

Podczas procesu projektowania konkretnej części należy określić, która grupa czyn-

ników będzie miała istotny wpływ na uzyskaną jakość wydruku tej części. Z przeglądu 

literatury wynika, że obecnie jest bardzo dużo prac wyróżniających i definiujących 

czynniki mające wpływu na jakość drukowanych części i opisujących badania tych 

czynników. Przykłady takich prac z podziałem na prace dotyczące czynników konstruk-

cyjnych, technologicznych i materiałowych podano poniżej.  

2.1. Przykładowe prace definiujące czynniki konstrukcyjne 

W pracy [9] przedstawiono badanie, dotyczące wpływu pomocniczych konstrukcji 
wsporczych zależnie od rodzaju podparcia dla części ze stali maraging MS1 wytwa-
rzanej metodą selektywnego stapiania laserowego (SLM). Uwzględniono kąt podparcia 
45°, 60° i 75°. Zbadano wpływ konstrukcji wsporczych na elementy drukowane pod 
różnymi kątami konstrukcyjnymi względem elementów drukowanych. Struktury 
wsporcze wpływają na rozkład naprężeń szczątkowych, szybkość rozpraszania ciepła 
i mikrostrukturę części, a tym samym wpływają na jakość druku.  
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Porównano różnice w dokładności wymiarowej, chropowatości powierzchni, mikro-
twardości Vickersa, naprężeniach szczątkowych i mikrostrukturze między grupami. 
Wyniki pokazały, że stosując różne konstrukcje wsporcze można było uzyskać zwięk-
szenie dokładności wymiarowej i wyższą mikrotwardość Vickersa oraz bardziej równo-
mierny rozkład naprężeń powierzchniowych. Dodatkowo chropowatość powierzchni 
zewnętrznej malała wraz ze wzrostem kąta modelu, niezależnie od konstrukcji wspor-
czych. Ponadto, niezależnie od tego, czy kąt pochylenia ścian modelu wynosił 45°, 60° 
czy 75°, zaobserwowane mikrostruktury ujawniły, że struktury wsporcze zmieniły 
orientację kropel roztopionego materiału i kierunek wzrostu ziarna. 

W artykule [10] przedstawiono badanie wpływu struktury porowatej na maksymalne 
naprężenie i moduł sprężystości próbek wytwarzanych za pomocą drukowania 3D. Do 
przygotowania próbek z żywicy światłoczułej Vero White o różnej porowatości 
(w zakresie od 25 do 65%) i różnej strukturze porów została użyta drukarka Objet Eden 
250. Symulowano numerycznie właściwości mechaniczne próbek i ustalono wzory na 
moduł sprężystości wydruków. Stwierdzono, że wraz ze wzrostem porowatości maleje 
maksymalne naprężenie w próbkach o strukturze plastra miodu. Naprężenie to dla 
plastra miodu o okrągłym kształcie porów jest większe niż o sześciokątnym kształcie 
porów. Porównanie błędu między modułem sprężystości przed i po analizie regresji 
modelu matematycznego porowatej struktury pokazało, że po analizie regresji błąd 
wartości teoretycznej i wartości rzeczywistej mieścił się w przedziale od 0 do 14%, 
czyli był mniejszy niż wartość przed analizą regresji, kiedy to wynosił od 5% do 27%.  

W publikacji [11] opisano badanie procesu drukowania części maszyn o złożonej 
geometrii i dużych rozmiarach metodą selektywnego stapiania laserowego (SLM). Aby 
przetestować możliwości tej metody, rozważono części o złożonej geometrii, różnych 
rozmiarach, orientacjach, kształtach, takie jak elementy kwadratowe i cylindryczne, 
struktury cienkościenne, otwory pod kątem o różnej dokładności wymiarowej i różnych 
chropowatościach powierzchni. Określono powtarzalność wymiarową wydruków za 
pomocą optycznego układu pomiarowego i obliczono zakres błędów. Wyniki pokazały, 
że dokładność wymiarowa elementów drukowanej części mieściła się w dopuszczal-
nych granicach tolerancji, przy czym dokładność wymiarów dla dużych wydruków jest 
mniejsza niż dla mniejszych wydruków. 

2.2. Przykładowe prace definiujące czynniki technologiczne  

W pracy [12] przedstawiono badanie właściwości porów i mechanizmów ich powsta-
wania w procesie selektywnego stapiania laserowego (SLM) dla materiału AlSi10Mg. 
Zostały wydrukowane kostki o wymiarach 10 × 10 × 5 mm z użyciem różnych: mocy 
lasera, szybkości skanowania i przestrzeni skanowania. Do obserwacji morfologii porów 
zastosowano mikroskopy optyczny i skaningowy. W wydrukach wystąpiły okrągłe 
oraz nieregularne pory. Okrągłe pory miały gładkie ściany wewnętrzne natomiast nie-
regularne pory miały szorstkie ściany wewnętrzne. Stwierdzono, iż głównymi przy-
czynami powstawania nieregularnych porów były: duża przestrzeń skanowania, nie-
równość górnej powierzchni, duża grubość warstwy, rozpryski i obecność tlenków. 

W publikacji [13] dla metody FDM przedstawiono badanie wpływu: grubości 
warstwy, szybkości drukowania, orientacji budowy, grubości ścianek i temperatury 
wytłaczania na: chropowatości powierzchni, dokładność wymiarową i czas wytwa-
rzania części. Stwierdzono, że grubość warstwy i orientacja struktury istotnie wpływają 
na chropowatości powierzchni wydruku. Chropowatość powierzchni rośnie wraz ze 
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wzrostem grubości warstwy, a wraz ze zmianą orientacji warstwy początkowo maleje, 
a następnie rośnie. Grubość warstwy, szybkość drukowania na ścianie i orientacja 
konstrukcji to istotne parametry procesu drukowania zapewniające dokładność wymia-
rową części dla metody FDM. Podczas wytwarzania, grubość warstwy i orientacja 
budowli stanowią istotne parametry procesu. Przeprowadzone badania są podstawą do 
tworzenia statystycznych nieliniowych modeli matematycznych w celu przewidywania 
chropowatości powierzchni, dokładności wymiarowej i czasu wytwarzania. 

W pracy [14] przedstawiono problematykę badania właściwości części z PLA 
wytworzonych za pomocą metody FDM pod kątem budowy modeli analitycznych 
i numerycznych przeznaczonych do przewidywania właściwości wydrukowanych 
części w zależności od ich struktury. Zastosowano nową metodologię badań opartą na 
testach jednoosiowego rozciągania próbek, pomiarze stopnia wypełnienia próbek i nor-
malizacji wyników pomiarów. Wypełnienie i orientacja wypełnienia mają duży wpływ 
na moduł sprężystości i maksymalne naprężenie rozciągające, natomiast grubość 
warstwy i wzór wypełnienia mają niewielki wpływ na te właściwości. Na wydłużenie 
przy zerwaniu ma orientacja budowy, natomiast nie mają wpływu parametry procesu. 
Wypełnienie próbek można zaliczyć jednocześnie do czynników konstrukcyjnych 
i technologicznych.  

Wypełnienie próbek może być uznane zarówno za czynnik konstrukcyjny, ponieważ 
wymaga określenia geometrii, jak i za czynnik technologiczny, gdyż wymaga doboru 
specyficznych parametrów druku. 

2.3. Przykładowe prace definiujące czynniki materiałowe 

W publikacji [15] przedstawiono wyniki badań właściwości mechanicznych części 
wykonanych z ABS wytwarzanych metodą FDM i porównanie tych wyników z wyni-
kami uzyskanymi na próbkach z czystego PLA i PLA wzmocnionego wiórami drewna 
w celu scharakteryzowania materiałów używanych do drukowania 3D. Żeby połączyć 
określone parametry brane pod uwagę w badaniu, a mianowicie wysokość warstwy, 
średnicę dyszy, gęstość wypełnienia, orientację i prędkość drukowania, wykorzystano 
eksperyment oparty na macierzy L27 Taguchi. Wszystkie próbki zostały poddane 
czteropunktowej próbie zginania przeprowadzonej zgodnie z normą ASTM D6272. 
Obliczono moduł Younga, granicę sprężystości, maksymalne naprężenie i maksymalne 
odkształcenie każdej próbki i poddano je analizie wariancji. Porównanie materiałów 
dowiodło, że PLA i jego kompozytowa wersja wzmocniona wiórami drewna mają 
większą sztywność niż ABS, przy czym ABS przed pęknięciem ulega większemu 
ugięciu. 

W pracy [16] podjęto problem przewidywania wytrzymałości na zginanie części 
z FDM w oparciu o podobieństwo morfologiczne struktur: wydruku z użyciem metody 
FDM oraz kompozytowej płyty warstwowej. Do przewidywania zachowania się części 
FDM przy zginaniu przedstawiono podejście oparte na klasycznej teorii warstwowej. 
Przeprowadzono zestaw testów rozciągania i zginania dla części FDM, dla różnych 
gęstości próbek. Wyniki wykazały dobrą zgodność między przewidywanymi na pod-
stawie modeli matematycznych wytrzymałością na zginanie, a danymi eksperymen-
talnymi. Było to szczególnie widoczne w przypadku niskich wartości gęstości wypeł-
nienia. Dla gęstości powyżej 20% wartości eksperymentalne zauważalnie przekraczają 
maksymalną modelową sztywność, co można wytłumaczyć niezgodnością hipotezy 
o strukturze plastra miodu dla wydruków o większych gęstościach. Główną implikacją 
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tych odkryć jest możliwość wykorzystania zaawansowanych modeli ze struktur cien-
kowarstwowych jako podstawy do opracowania modeli struktur wydruków dla metody 
FDM. 

W artykule [17] przedstawiono badanie materiału ABS zmieszanego z różnymi ilo-
ściami SEBS. Materiały zmieszano w stanie stopionym. Następnie z tego materiału na 
wytłaczarce jednoślimakowej przygotowano kilka filamentów różniących się stopniem 
zawartości SEBS. Te filamenty użyto do wydruków z zastosowaniem metody FDM. 
Określono właściwości reologiczne płynięcia stopu włókien ABS-SEBS. Zbadano 
morfologię włókien za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego oraz 
właściwości mechaniczne (rozciąganie i udarność), chropowatość powierzchni i za-
wartość pustych przestrzeni w drukowanych próbkach. Stwierdzono, że dodanie 40% 
wag. SEBS poprawiło udarność, wydłużenie przy zerwaniu i anizotropia właściwości 
mechanicznych próbek. Nastąpił wzrost wydłużenia o 89% w porównaniu do czystego 
ABS oraz udarności o 60%. 

2.4. Wytyczne zapewniające uzyskanie wysokiej jakość drukowanych 

części maszyn 

Z przeglądu literatury wynika, że zdefiniowano wiele różnych czynników wpływa-
jących na jakość drukowanych części. Na podstawie analizy tych czynników wybrano 
czynniki mające najistotniejszy wpływ i na tej podstawie opracowano wytyczne dla 
konstruktorów, których spełnienie spowoduje zapewnienie wysokiej jakości drukowa-
nych części. 

Rozpoczynając budowę wirtualnego modelu przy pomocy edytora graficznego części 
maszyny przeznaczonej do drukowania 3D należy wybrać usytuowanie płaszczyzn 
roboczych w przestrzeni. Stoły robocze drukarek 3D są zorientowane w płaszczyźnie 
XY kartezjańskiego układu współrzędnych, zatem budowę modelu wirtualnego najlepiej 
rozpocząć na tej płaszczyźnie edytora graficznego 3D. W ten sposób po zakończeniu 
projektowania i zaimportowaniu pliku „.stl” do programu sterującego drukarką jest 
eliminowana czynność pozycjonowania modelu w przestrzeni roboczej drukarki 3D. 

Następnym krokiem procesu konstruowania jest oszacowanie gabarytów drukowa-
nej części. Gabaryt powinien być rozpatrywany w odniesieniu do wymiarów przestrzeni 
roboczej drukarki. Podczas przygotowywania procesu wydruku użytkownik może 
wybrać tryb automatyczny lub ręczny działania programu komputerowego. Funkcje 
trybu automatycznego posiadają określone przez producenta parametry. W trybie 
ręcznym użytkownik jest w stanie te parametry zmienić. Należy uwzględnić, że 
w szacowaniu gabarytów elementów typu ang. Skirt, Brim, Raft (rys. 2), funkcje trybu 
automatycznego zmniejszą nominalne wymiary przestrzeni roboczej drukarki.  

a)   b)   c) 

 

Rysunek 2. Przykład elementów typu: a – Skirt, b – Brim, c – Raft 
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Zmniejszenie przestrzeni roboczej przez elementy typu Skirt, Brim i Raft mogą 

wynosić do kilkunastu milimetrów. Szczegółowo wartości zmniejszenia przestrzeni 

roboczej drukarki w wyniku automatycznego przygotowania wydruku przedstawiono 

w tabeli 1. 

Tabela 1. Przykładowe dostępne wymiary przestrzeni roboczej drukarki. 

Wymiary dostępnej przestrzeni roboczej drukarki 3D [mm] 

Nominalne Zmniejszone dla 

elementu typu Skirt 

Zmniejszone dla 

elementu typu Brim 

Zmniejszone dla 

elementu typu Raft 

255 × 235 × 195 247 × 227 × 187 239 × 219 × 179 243 × 235 × 183 

W procesie projektowania drukowanych części maszyn kolejnym ważnym czynni-

kiem są parametry technologiczne samego procesu drukowania. W programach kom-

puterowych przeznaczonych do budowy modeli bryłowych drukowanych części maszyn 

należy określić ilość i jakość powłok wykończeniowych. Powłoki te w odniesieniu do 

stołu drukarki mogą być usytuowane poziomo lub pionowo. Niewłaściwa ilość takich 

powłok lub zbyt mały stopień ich wypełnienia może skutkować mniejszą wytrzyma-

łością na naciski powierzchniowe wydrukowanej części. Może też dojść do sytuacji, 

w której każda z powłok pionowych zostanie wykonana niezależnie bez zapewnienia 

połączenia między powłokami. 

Ważne też jest właściwe powiązanie pochylenia ścian części drukowanych z usy-

tuowaniem podpór. Jeżeli projektowana część posiada dużą ilość pochyleń, nawisów 

i mostów, to zalecanymi metodami do wydrukowania takiej części są metody SLS 

(ang. Selective Laser Sintering) i 3DP (ang. 3D Printing). Metody te nie wymagają 

materiału podparcia, ponieważ podparcie stanowi niezestalony proszek. Pozostałe 

metody wymagają zastosowania podpór i w związku z tym posiadają możliwość auto-

matycznego generowania podparcia. Utworzenie podpór należy uwzględnić już na etapie 

przygotowania parametrów procesu drukowania. Dla metody SL (ang. Stereolitor-

graphy) i FDM do tworzenia podpór jest wykorzystywany materiał podstawowy,  

a w metodach MJM (ang. Multi Jet Modeling) i BPM (ang. Ballistic Particle Manu-

facturing) stosowany jest dodatkowy materiał, tańszy i o innych właściwościach niż 

materiał, z którego wytwarzana jest część. W metodach tych celem szczególnie istotnym 

jest odpowiednie zorientowanie modelu w przestrzeni roboczej drukarki, mające na 

celu zredukowanie liczby i rozmiarów podpór. Ceny materiału podparcia tak się 

kształtują, że w niekorzystnych przypadkach koszt materiału podparcia może prze-

wyższyć koszt materiału modelu. 

Ze względu na warstwowy sposób drukowania części oraz związaną z tym ani-

zotropią właściwości mechanicznych, model bryłowy części należy tak budować, aby 

warstwy podczas procesu drukowania układane były wzdłuż kierunku działania najwięk-

szych obciążeń. Biorąc pod uwagę orientację stołów roboczych drukarek 3D najko-

rzystniejsza sytuacja jest wtedy gdy, największe obciążenia w tworzonej części leżą 

w płaszczyźnie XY. Tej zasady należy przestrzegać tym ściślej, im większa jest 

anizotropia właściwości stosowanego materiału. 

W procesie projektowania ważnym etapem jest dobór materiału. Doboru materiału 

należy dokonać po analizie założeń konstrukcyjnych dla drukowanej części.  
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W pierwszym kroku doboru materiału, biorąc pod uwagę rodzaj danej części, 

należy określić: kształt, środowisko pracy, właściwości wytrzymałościowe, szybkość 

zużywania się podczas eksploatacji, jakość powierzchni, kolor. 

Drugi krok doboru materiału to wyznaczenie najbardziej istotnej dla danej kon-

strukcji właściwości. Zbiór informacji o właściwościach wybranych materiałów stoso-

wanych w drukowaniu 3D można znaleźć w publikacji [7]. Podstawowe z tych infor-

macji przedstawiono w sposób graficzny na rysunkach 3-16. 

 

Rysunek 3. Zakresy wartości wytrzymałości 

na rozciąganie materiałów stosowanych 

w drukowaniu 3D [7] 

Rysunek 4. Zakresy wartości granicy 

plastyczności materiałów stosowanych 

w drukowaniu 3D [7] 

 

Rysunek 5. Zakresy wartości wydłużenia przy 

zerwaniu materiałów stosowanych 

w drukowaniu 3D [7] 

Rysunek 6. Zakresy wartości wydłużenia 

dla granicy plastyczności materiałów 

stosowanych w drukowaniu 3D [7] 

 

 

Rysunek 7. Zakresy wartości wytrzymałości 
na ściskanie materiałów stosowanych 

w drukowaniu 3D [7] 

Rysunek 8. Zakresy wartości wytrzymałości 
na zginanie materiałów stosowanych 

w drukowaniu 3D [7] 
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Rysunek 9. Zakresy wartości twardości Shora 

materiałów stosowanych  

w drukowaniu 3D [7] 

Rysunek 10. Zakresy wartości udarności 

Izooda materiałów stosowanych  

w drukowaniu 3D [7] 

 

Rysunek 11. Zakresy wartości odkształcenia 
termicznego materiałów stosowanych  

w drukowaniu 3D [7] 

Rysunek 12. Zakresy wartości temperatury 
zeszklenia materiałów stosowanych 

w drukowaniu 3D [7] 

         

Rysunek 13. Zakresy wartości stałej dielektrycznej 

materiałów stosowanych w drukowaniu 3D [7] 

Rysunek 14. Zakresy wartości 

wytrzymałości dielektrycznej materiałów 

stosowanych w drukowaniu 3D [7] 
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Rysunek 15. Zakresy wartości absorpcji wody dla 

materiałów stosowanych w drukowaniu 3D [7] 

Rysunek 16. Zakresy wartości zawartości 

popiołu materiałów stosowanych  

w drukowaniu 3D [7] 

Na podstawie analizy wykresów z rysunków 3-16 można dokonać dla danej części 
wyboru grupy najważniejszych parametrów wpływających na jakość drukowanej części, 
a następnie, jeśli jest to możliwe, wybrać najbardziej istotny parametr i dokonać opty-
malizacji wydruku dla tego parametru. 

Jeżeli w taki sposób nie uda się dokonać wyboru wiodącego parametru, to można 
przeprowadzić badania poszukiwania tego parametru. Metodę badawczą, którą należy 
zastosować można wytypować na podstawie publikacji [18]. Trzeci krok to wybór 
konkretnego materiału oraz producenta tego materiału, a także metody druku. Wybór 
producenta materiału ma istotne znaczenie dla użytkowników drukarek pracujących 
w systemie zamkniętym. Dla użytkownika systemu zamkniętego oznacza to ograniczenie 
możliwości wyboru materiału do zalecanych przez producenta drukarki. Poprawność 
wyboru materiału można potwierdzić przez analizę wyników badań eksperymental-
nych wykonanych na próbkach wykonanych z rozpatrywanego materiału.  

Zaletą technologii drukowania 3D jest możliwość wytwarzania części maszyn dla 
różnych gałęzi przemysłu przy użyciu tylko jednej drukarki 3D pod warunkiem odpo-
wiedniego doboru materiału. Na przykład drukarki wykorzystujące metodę SL lub 
FDM mogą wytwarzać części sztywne, elastyczne albo łatwo topliwe. Aby w pełni 
wykorzystać zalety drukowania 3D należy znać właściwości stosowanych materiałów. 
Dobór odpowiednich parametrów procesu drukowania 3D, zależnie od materiałów jest 
ciągle na etapie formułowania i jest przedmiotem aktualnie prowadzonych badań. 
Zastosowanie w drukowaniu 3D przejrzystych materiałów daje dodatkowe korzyści 
np. istnieje wtedy możliwość obserwacji i sprawdzenia przepływu cieczy eksploata-
cyjnych w wewnętrznych kanałach wydrukowanej części. Przykładem takich części 
mogą być korpusy skrzyń biegów. Przeźroczyste koła zębate dają możliwość spraw-
dzenia podczas eksploatacji rzeczywistych powierzchni styku współpracujących zębów. 

Istotne informacje, dotyczące właściwości materiałów drukowanych części maszyn 
są obecnie podawane w publikacjach związanych z tematyką maszyn, w których te 
części są stosowane, a nie w czasopismach z zakresu druku 3D. 

Zatem dobranie materiału dla konkretnej części maszyny jest utrudnione ze względu 
czasochłonność poszukiwania źródeł informacji o materiałach. Etap doboru materiału 
do konkretnej drukowanej części można znacznie skrócić realizując tok postępowania 
pokazany na schemacie (rys. 17) [7, 18]. 
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Rysunek 17. Schemat procesu doboru materiału wg [7, 18] 

3. Przykład konstruowania drukowanych części maszyn 

Drukowanie 3D z powodzeniem jest stosowane do wytwarzania części maszyn 

o skomplikowanych kształtach zewnętrznych oraz wewnętrznych [19-21]. Ze względu 

na dużą różnorodność kształtów i różne przeznaczenie wytwarzanych części maszyn 

sposób konstruowania, w tym dobór materiału może być różny, mimo że części te są 

wytwarzane za pomocą tej samej drukarki. 
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Najważniejsze aspekty procesu konstruowania uwzględniające wpływ opisanych 

wyżej czynników zilustrowano na przykładzie drukarki 3D pracującej metodą FDM. 

Na rysunku 18 wyróżniono części składowe drukarki, które zostały wykonane metodą 

druku 3D. 

 

Rysunek 18. Drukarka 3D zawierająca elementy wykonane metodą drukowania 3D: 1 – uchwyt szpuli;  

2 – podparcie prowadnicy osi Z; 3 – elementy ekstrudera; 4 – blok pełniący funkcję przekazania napędu, 
podparcia prowadnic i wózka; 5 – łoże silnika; 6 – naciąg paska zębatego; 7 – podparcie prowadnic;  

8 – zaślepka; 9 – obudowa panelu sterowania; 10 – łoże silnika [opracowanie własne] 

Wszystkie wydrukowane części drukarki 3D zostały wytworzone na jednej drukarce, 

z zastosowaniem różnych materiałów, w zależności od wymagań. Ze względu na ko-

nieczność zapewnienia dużej sztywności nieruchome części wsporcze wykonano 

z materiału PLA. Części ruchome wykonano z materiału ABS i poddano obróbce 

wykańczającej. Natomiast części wózka wykonano z materiału typu Iglidur.  

3.1. Projektowanie drukowanego łoża silnika 

Powszechnie występującym częściami w maszynach są łoża silników. Dlatego 

sposób konstruowania tej części uwzględniający wpływ czynników konstrukcyjnych, 

technologicznych i materiałowych opisano dla łoża silnika drukarki, oznaczonego na 

rysunku 3 numerem 10. Łoże silnika drukarki w powiększeniu pokazano na rysunku 19.  

Projektowanie łoża silnika zaczyna się od przyjęcia wytycznych do projektu 

w postaci założeń konstrukcyjnych. Dla tego typu elementu ważny jest kształt, gabaryty, 

możliwość rozpoczęcia projektowania w edytorze graficznym 3D w płaszczyźnie XY, 

możliwość kształtowania struktury wewnętrznej, możliwość zastosowania obróbki 

wykańczającej, udarność. 
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Rysunek 19. Łoże silnika drukarki 3D: a – widok mocowania silnika drukarki: 1 – silnik; 2 – łoże silnika;  

b – łoże silnika: 3 płyta silnika; 4 – otwór mocowania silnika; 5 – otwór wylżeniowy; 6 – wspornik;  

7 – płyta mocowania 

3.1.1. Czynniki konstrukcyjne 

Projekt łoża silnika należy rozpocząć wybierając w edytorze graficznym 3D płasz-

czyznę XY jako podstawę wykonania szkicu. W przypadku przykładowego łoża silnika 

projekt można rozpocząć na trzy sposoby. W płaszczyźnie edytora graficznego XY roz-

począć szkic płyty mocowania, płyty silnika lub wspornika. W omawianym przypadku 

należy się kierować szybszym wykonaniem projektu łoża silnika, a więc w płasz-

czyźnie XY rozpocząć szkicowanie płyty silnika lub płyty mocowania. Zapewnienie 

ustawienia wspornika w płaszczyźnie XY stołu roboczego drukarki uzyskuje się 

w programie przygotowującym proces drukowania.  

Kolejnym krokiem jest określenie głównych wymiarów łoża. Wpływ na wymiary 

łoża mają rozstawy śrub mocowania silnika w podstawie silnika, położenie osi silnika, 

możliwości połączenia łoża z konstrukcją drukarki oraz przyjęte grubości elementów. 

Po uwzględnieniu czynników wpływających na wymiary gabarytowe należy sprawdzić 

czy gabaryty nie przekraczają wymiarów przestrzeni roboczej drukarki.  

W tym przypadku łoża nie ma kolizji z granicami przestrzeni roboczej drukarki 3D 

ponieważ automatyczne funkcje programów komputerowych przygotowujących wydruk 

tylko w niewielkim stopniu powiększą gabaryty modelu. 

Następną czynnością konstrukcyjną jest określenie grubości płyty silnika i płyty 

mocowania. Na łoże silnika będą oddziaływały siły o zmiennych zwrotach na kierunku 

wyznaczonym przez oś silnika. Dlatego najważniejszym elementem składowym łoża 

silnika jest wspornik. W celu zapewnienia konstrukcji wspornika możliwie największej 

wytrzymałości mechanicznej powinno zostać uwzględnione zjawisko anizotropii wła-

ściwości mechanicznych. Dlatego konstrukcja wspornika powinna charakteryzować się 

możliwie dużym polem przekroju poprzecznego oraz być skorelowana z układem 

warstw podczas drukowania. Wymiary wspornika mają wpływ na wymiary płyty silnika 

i mocowania. Na podstawie przeprowadzonych wcześniej wydruków próbnych przyjęto 

szerokość wspornika jako 10 mm oraz takie same grubości płyt silnika i mocowania.  
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We wspornikach łoża silnika zastosowano otwory ażurowe. Promienie zaokrągleń 

krawędzi tych otworów mają niewielkie wartości, tak żeby przekrój poprzeczny wspor-

ników nie był nadmiernie zmniejszony. Takie dodatkowe otwory nie są konieczne, 

gdyż ich wpływ na zmniejszenie masy dla części drukowanej z tworzywa sztucznego 

jest niewielki. 

Z literatury wynika, że dla metody FDM i materiału ABS istnieją problemy z do-

kładnością wykonania różnych elementów geometrii. Zatem, żeby określić dokładność 

wykonania na etapie projektowania wydrukowano sprawdzian (rys. 20). 

 

Rysunek 20. Sprawdzian wydrukowany metodą FDM przy użyciu drukarki 3D GenceOne (ekstruder 0,3 mm) 
oraz materiału ABS [7] 

Sprawdzian ten zawiera podstawowe, powszechnie występujące w budowie części 

maszyn elementy geometryczne, takie jak otwory i trzpienie. Sprawdzian został poddany 

pomiarom. Przykładowe wyniki pomiarów sprawdzianu zestawiono w tabelach 2-5. 

Tabela 2. Zestawienie wyników pomiarów otworów sprawdzianu pokazanego na rysunku 20 [7] 

Średnica 

otworu 

nominalna 
Ø [mm] 

Pomiar suwmiarką Ø [mm] Pomiar 

mikroskopem 
Ø [mm] 

Pomiar 

wałeczkami Ø 
[mm] 

Maksymalna 

odchyłka 
[mm] Poziomo Pionowo Średnia 

1 - - - 0,31 0,44 -0,69 

2 1,43 1,5 1,465 1,444 1,44 -0,57 

3 2,39 2,49 2,44 2,409 2,44 -0,61 

4 3,42 3,48 3,45 3,394 3,44 -0,606 

5 4,44 4,45 4,445 4,42 4,44 -0,58 

6 5,43 5,52 5,475 5,457 5,44 -0,57 

7 6,44 6,51 6,475 6,432 6,44 -0,568 

8 7,41 7,47 7,44 7,397 7,44 -0,603 

9 8,45 8,49 8,47 8,404 8,44 -0,596 

10 9,42 10,51 9,965 9,414 9,44 -0,586 
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Tabela 3. Zestawienie wyników pomiarów wałków sprawdzianu pokazanego na rysunku 20 [7] 

Średnica 

wałka 

nominalna 
Ø [mm] 

Pomiar suwmiarką Ø [mm] Pomiar 

mikrometrem Ø 

[mm] 

Maksymalna 

odchyłka 

[mm] Poziomo Pionowo Średnia 

1 1,16 1,04 1,1 1,17 0,17 

2 1,77 1,8 1,785 1,871 -0,23 

3 2,51 2,86 2,685 2,663 -0,49 

4 3,61 3,97 3,79 3,591 -0,409 

5 4,7 4,88 4,79 4,727 -0,3 

6 5,73 5,88 5,805 5,78 -0,27 

7 6,75 6,86 6,805 6,85 -0,25 

8 7,72 7,82 7,77 7,761 -0,28 

9 8,73 8,78 8,755 8,744 -0,27 

10 9,73 9,87 9,8 9,755 -0,27 

Tabela 4. Zestawienie wyników pomiarów kształtu sześciokątnego sprawdzianu pokazanego na rysunku 20 [7] 

Wymiar wewnętrzny 

kształtu sześciokątnego 

nominalny 

[mm] 

Pomiar 

suwmiarką 

[mm] 

Pomiar 

mikroskopem 

[mm] 

Maksymalna 

odchyłka 

[mm] 

5,5x5,5 5 4,999 -0,501 

7x7 6,55 6,515 -0,485 

10x10 9,49 9,472 -0,528 

13x13 12,54 12,529 -0,471 

Tabela 5. Zestawienie wyników pomiarów kształtu sześciokątnego sprawdzianu pokazanego na rysunku 20 [7] 

Wymiar zewnętrzny 

kształtu sześciokątnego 

nominalny 
[mm] 

Pomiar 

suwmiarką 
[mm] 

Pomiar 

mikrometrem 
[mm] 

Maksymalna 

odchyłka 
[mm] 

5,5 x 5,5 5,45 5,525 -0,05 

7 x 7 6,93 7,027 -0,07 

10 x 10 9,89 9,926 -0,11 

13 x 13 12,84 12,856 -0,16 

Otwory mocujące silnik wyposażono w gniazda sześciokątne dla osadzenia nakrętek. 

Ostatnim zaprojektowanym elementem łoża silnika jest wgłębienie na obudowę silnika. 

Również w tym przypadku do zaprojektowania kształtu wgłębienia zostały wykorzy-

stane informacje dotyczące odchyłek wymiarów liniowych uzyskane z pomiarów 

sprawdzianu. 

3.1.2. Czynniki technologiczne  

Proces projektowania drukowanych części maszyn obejmuje także określenie para-

metrów drukowania. Można stosować całkowicie automatyczny tryb przygotowania 

wydruku, umożliwiają to dedykowane do tego celu programy komputerowe, ale dla 

potrzeb drukowania skomplikowanych części maszyn lub części o dużych wymaganiach 

automatyczny tryb konstruowania może okazać się niewystarczający. 



 

Problematyka konstruowania drukowanych części maszyn 

 

103 

 

Na podstawie analizy oprogramowania dotyczącego druku 3D, można stwierdzić, 

że najlepszym narzędziem dla doboru parametrów drukowania jest program komputero-

wy opracowany przez producenta drukarki 3D i przeznaczony dla konkretnej drukarki. 

Taki program stanowi punkt wyjścia do doboru parametrów oraz jest układem odnie-

sienia dla wprowadzanych zmian parametrów procesu drukowania. W omawianym 

przypadku łoża silnika wydruk wykonano przy użyciu drukarki z komorą zamkniętą 

firmy 3D Gence One, z użyciem dedykowanego programu komputerowego służącego 

do przygotowania wydruku o nazwie „3D GenceSlicer 4.0”. 

Ważnym zagadnieniem jest dobór powłok oraz struktury wewnętrznej łoża silnika. 

Ze względu na wytyczne oraz duże wymiary przekrojów poprzecznych konstruowanej 

części należy zaprojektować powłokę zewnętrzną oraz wewnętrzną konstrukcję komór-

kową. Warstwy zewnętrzne zapewniają wymaganą twardość części, a wewnętrzna 

konstrukcja komórkowa wymaganą sztywność. Przyjęto sześć powłok zewnętrznych, 

a wypełnienie strukturą komórkową w kształcie siatki o gęstości 40%. Zastosowana 

gęstość wypełnienia dobrana została po przeprowadzeniu wydruków próbnych i uznana 

została za wystarczającą pod względem wymaganej sztywności i czasu drukowania. 

Dobór średnicy dyszy ekstrudera wpływa na dokładność odwzorowania, zwłaszcza 

ścian nachylonych oraz na czas drukowania. W tym przypadku czas ma mniejsze zna-

czenie, niż dokładność wydruku, zatem średnicę dyszy przyjęto jako 0,3 mm. Zastoso-

wanie innej średnicy dyszy wymaga przeprowadzenia pomiarów dla sprawdzianu 

pokazanego na rysunku 20 w celu wprowadzenia korekt wymiarów projektowanego 

łoża silnika. 

Odpowiednie ustawienie wydruku w przestrzeni roboczej drukarki ma kluczowe 

znaczenie dla prawidłowego przebiegu procesu drukowania i musi być zgodne z po-

czątkowymi założeniami do projektu. Jeżeli w trakcie konstruowania drukowanej 

części zostaną zmienione początkowe wytyczne, to ze względu na zjawisko anizotropii 

właściwości mechanicznych drukowanych części proces konstruowania należy prze-

prowadzić od początku. Zgodnie z założeniem głównym omawianej konstrukcji celem 

zapewnienia wymaganych właściwości wytrzymałościowych, łoże silnika należy 

zorientować w przestrzeni roboczej drukarki w sposób pokazany na rysunku 21. 

 

Rysunek 21. Wirtualne łoże silnika ustawione w przestrzeni roboczej drukarki firmy 3DGence One 
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Takie ustawienie zapewni najlepsze właściwości mechaniczne dla wspornika, ponie-

waż w takim ustawieniu modelu na stole roboczym drukarki kierunek przenoszonych 

obciążeń będzie zgodny z kierunkiem układanego tworzywa. Wyniki badań anizotropii 

materiałów zawarte w publikacjach [7] wskazują na duże znaczenie tego zjawiska  

(rys. 22). 

 

Rysunek 22. Zestawienie anizotropii właściwości mechanicznych materiałów stosowanych  

w drukowaniu 3D [7] 

Aby proces drukowania przebiegał prawidłowo to prędkość drukowania pierwszych 

warstw powinna być mniejsza o około 50% od prędkości dla pozostałych warstw. 

Obniżenie prędkości układania pierwszej warstwy wpływa na poprawę przyczepności 

wydruku do stołu drukarki i zapobiegnie odkształceniom. Pozostałe parametry procesu, 

takie jak materiał, prędkość, ruch roboczy, podparcie, chłodzenie, przyleganie, pod-

wójne wytłaczanie, poprawki siatki, tryb specjalny, tryb eksperymentalny mogą być 

określone w trybie automatycznym. 

3.2. Wpływ czynników materiałowych  

Głównym celem procesu konstruowania jest uzyskanie najlepszych wskaźników 

wytrzymałościowych składowych części. Na wstępnym etapie konstruowania można 

dokonać wyboru materiału w oparciu o ogólne, powszechnie występujące w literaturze 

dane dotyczące właściwości materiałów. Na tej podstawie można stwierdzić, że najpo-

pularniejszymi materiałami stosowanymi w metodzie drukowania FDM są materiały 

ABS i PLA. Materiał ABS charakteryzuje się mniejszą udarnością od materiału PLA. 

Podczas montażu wydrukowanego łoża silnika lub podczas jego eksploatacji może 

dojść do naprężeń udarowych, zatem wybrany został wstępnie materiał ABS. 

Ze względu na możliwość zastosowania prostej obróbki wykańczającej, przy użyciu 

acetonu poprawiającej wskaźniki wytrzymałościowe już na tym etapie założono zasto-

sowanie materiału ABS do wykonania łoża silnika [22]. Na wstępnym etapie kon-

struowania można dokonać wyboru materiału o ogólne, powszechnie występujące 

w literaturze dane dotyczące właściwości materiałów. Doboru materiału dla wydruku 

łoża silnika można dokonać z pomocą schematu pokazanego na rysunku 2. W omawia-

nym przypadku łoża silnika w wytycznych została określona metoda drukowania jako 
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FDM oraz rodzaj materiału jako ABS. Najważniejszym wskaźnikiem wytrzymałościo-

wym w omawianym przypadku jest wytrzymałość na rozciąganie. Wykresy zbiorcze 

wytrzymałości na rozciąganie dla różnych metod drukowania 3D wg [7] przedsta-

wiono na rysunku 3. 

Dobór materiału dla przyjętej metody FDM z uwzględnieniem producenta można 

dokonać na podstawie tabeli 6. Właściwości materiału ABS przedstawiono w tabeli 7. 

Tabela 6. Materiały stosowane w metodzie FDM wytwarzane przez różnych producentów [7] 

Producent 

Stratasys 3D Printers Igus 

ABS plus 

ABS i 

ABS – M30 
ABS – M30 i 

PC – ABS 

PC – ISO 

PC 
ULTEM – 9085 

ABS 

H-Glass 

HIPS 
H-WOOD 

M-ABS 

PET-G 

PLA 

Iglidur I170-PF 

Iglidur I180-PF 

 

Tabela 7. Zestawienie właściwości materiału ABS [7] 

Właściwości 
Metoda pomiaru 

wg 
Wartości 

M
ec

h
an

ic
zn

e 

Wytrzymałość na rozciąganie Rm 
[MPa] ISO 527 

44 

Wydłużenie przy zerwaniu A [%] 9 

Udarność wg Izooda [kJ/m2] ISO 180/A 36 

Temperatura mięknienia [°C] ISO 306 103 

Moduł Younga [MPa] ASTM D638 2000 

F
iz

y
cz

n
e 

Temperatura topnienia [°C] ISO 294 235÷255 

Kolor - 
Czarny, biały, 

niebieski, czerwony 

Producent opisuje ten materiał jako odporny na zarysowania, trwały i stabilny wy-

miarowo o wysokiej odporności na temperaturę, na uderzenia, o niskiej absorpcji wody, 

łatwo obrabialny. Przykładowe zastosowania to typowe części maszyn. 

Końcowym etapem doboru materiału jest dobór koloru. Oferowane są materiały 

o kolorach czarnym, białym, niebieskim i czerwonym. 

Należy tu zwrócić uwagę czy producent materiału podaje informacje o wpływie 

barwnika na właściwości mechaniczne drukowanej części. Dodane barwniki niekiedy 

zmieniają właściwości wytrzymałościowe wydrukowanych części. Na rysunku 23 

pokazano przebiegi odkształcenia próbek wydrukowanych metodą FDM z materiału 

ASA.  
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Rysunek 23. Charakterystyka naprężenie – odkształcenie próbek z materiału ASA 

Na podstawie wykresów można zauważyć różny charakter odkształcenia pod 

wpływem obciążenia dla próbek różniących się kolorem. Inny przebieg krzywej jest 

zarejestrowany dla próbek ASA wydrukowanych w orientacji poziomej, dla których 

odkształcenie następuje przy mniejszej sile obciążającej i mniejszych naprężeniach 

w próbkach. Takie informacje nie są podawane przez producentów materiałów do 

druku 3D. Zatem, w przypadku silnie obciążonych części, nie mając pewności, czy 

dodanie barwnika nie zmniejszy parametrów wytrzymałościowych wydruku należy 

zrezygnować z walorów estetycznych części. 

4. Wnioski 

1. Konstruowanie drukowanych części maszyn wymaga od konstruktora obszernej 

wiedzy o stosowanych materiałach. Jednak brak wystarczających informacji 

o właściwościach materiałów stosowanych w drukowaniu części maszyn stanowi 

istotną przeszkodę w realizacji procesu projektowania drukowanych części maszyn. 

2. Usystematyzowanie wg czynników konstrukcyjnych, technologicznych i materia-

łowych wytycznych do konstruowania drukowanych części maszyn porządkuje 

i znacząco skraca proces wytwarzania. 

3. Zastosowanie wskazanych w artykule wytycznych dotyczących procesu wytwa-

rzania drukowanych części maszyn ułatwia uzyskanie wymaganej jakości druko-

wanych części maszyn. 

4. W uzasadnionych przypadkach jeszcze na etapie procesu konstrukcyjnego należy 

przeprowadzić dodatkowe badania właściwości materiałów stosowanych w dru-

kowaniu 3D. 

Pionowe 

białe 

Pionowe 

czarne 

Pozioma 
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5. Wykonywanie wstępnych wydruków lub sprawdzianów wymiarów zapewnia 

spełnienie założeń konstrukcyjnych, ale przedłuża proces projektowania drukowa-

nych części maszyn.  

6. Obecnie używane oprogramowanie wspomagające dobór parametrów drukowania 

jest ograniczone do wybranych materiałów.  
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Problematyka konstruowania drukowanych części maszyn 

Streszczenie 
Artykuł dotyczy konstruowania części maszyn przeznaczonych do wytwarzanych technologią druku 3D. 

Jako kryterium prawidłowego przebiegu procesu konstruowania przyjęto jakość wdrukowanych części 

maszyn. Na podstawie badań literaturowych założono, że jakość wydruku zależy od czynników konstruk-

cyjnych, technologicznych i materiałowych. W konsekwencji stwierdzono, że ogólne wytyczne dla kon-
struktorów drukowanych części maszyn należy usystematyzować wg wymienionych czynników. Podano 

zaczerpnięte z literatury przykłady prac definiujących te czynniki. Przeanalizowano wytyczne opisane 

w literaturze i wybrano wąską grupę wytycznych, których spełnienie zapewnia uzyskanie dobrej jakości 

wydruków. Jako przykład konstruowania drukowanych części maszyn opisano przebieg procesu konstruo-
wania łoża silnika drukarki. 

Słowa kluczowe: druk 3D, FDM, technologie, optymalizacja, proces konstruowania, parametry druku 

Problems of design of 3D printed machine parts 

The paper concerns the design of 3D printed machine parts. The quality of the parts was proposed as the 

correctness criterion of the designing process. Based on literature study, it was assumed that the print 

quality depends on following factors: design, technology and material. As a consequence, it was found that 
the general guidelines for designers of 3D printed machine parts should be systematized according to the 

factors. Examples of papers describing the factors are cited. The guidelines described in the literature were 

analyzed and a narrow group of guidelines was selected, the fulfillment of which ensures obtaining good 

quality 3D printed machine parts. As an example of the design of 3D printed machine part, the process of 
design a motor bed has been described. 

Keywords: machine design, machine parts, 3D printing 
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1. Wprowadzenie 

Wykonywanie projektów budynków użyteczności publicznej jest powszechnym 
elementem pracy inżynierów budownictwa, w tym inżynierów sanitarnych, jednak 
zważywszy na wymagania zawarte w polskich przepisach prawnych i dyrektywach 
unijnych, a także rosnące oczekiwania i świadomość inwestorów, jest to również temat 
wymagający uwagi i mogący stanowić wyzwanie [1, 2]. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wskaźnik nieodnawialnej energii pierwotnej 
dla każdego budynku użyteczności publicznej (z wyłączeniem budynków opieki 
zdrowotnej) projektowanego po 31 grudnia 2020 r., nie może przekraczać wartości 
45 kWh/(m

2
·rok). Uzyskanie takiego wskaźnika jest możliwe, jednak zależy od wielu 

elementów, w tym efektywności systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji 
(HVAC, ang. Heating, Ventilation and Air Conditioning). Przy projektowaniu tych sy-
stemów, należy poszukiwać rozwiązań zapewniających jak najwyższy komfort użytko-
wnikom budynku w okresie całego roku i cechujących się wysoką efektywnością 
energetyczną. Kolejnymi istotnymi parametrami, szczególnie w sektorze zamówień 
publicznych, są koszty inwestycyjne i oczekiwana długość życia systemu związana 
z awaryjnością poszczególnych komponentów i możliwością łatwej naprawy i tanich 
czynności serwisowych. Ważnym aspektem jest także dobór odpowiedniego źródła 
ciepła, które pozwoli na zwiększenie udziału energii odnawialnej oraz sprawności 
systemu [1, 3]. 

Zadaniem projektanta jest więc znalezienie optymalnego, złotego środka, który od-
powie na potrzeby użytkowników, sprosta wymaganiom określonym w aktach praw-
nych i będzie korzystny dla inwestora.  

1.1. Jakość środowiska wewnętrznego  

Na jakość środowiska wewnętrznego w pomieszczeniach składają się głównie jakość 
powietrza i komfort cieplny. Dążenie do obniżenia energochłonności budynków, ko-
sztów eksploatacyjnych, a także inwestycyjnych doprowadziło do podjęcia prób obni-
żenia ilości powietrza wentylacyjnego w budynkach. Dzięki takiemu zabiegowi znacznie 
zmniejsza się zapotrzebowanie energii na cele ogrzewania, co wynika ze zmniejszenia 
strat ciepła przez system wentylacji. Jednak nieprawidłowa wentylacja, która nie za-
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pewnia dopływu wystarczającej ilości zewnętrznego powietrza, wynikającej z potrzeb 
higienicznych wpływa na znaczne zwiększenie koncentracji zanieczyszczeń w po-
wietrzu wewnętrznym. Ludzie przebywający w takich pomieszczeniach skarżą się 
m.in. na bóle i zawroty głowy, problemy z koncentracją, zmęczenie, senność czy podraż-
nienie oczu oraz błon śluzowych. Są to typowe objawy syndromu chorego budynku [4-6]. 

W celu zmniejszenia stężenia zanieczyszczeń, w tym dwutlenku węgla, konieczne 
jest stosowanie minimalnie takiej ilości powietrza wentylacyjnego, która wynika z wy-
magań higienicznych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w budynkach użytecz-
ności publicznej należy zapewnić napływ powietrza w ilości 20 m

3
/h na każdą osobę, 

a w przypadku okien nieotwieralnych 30 m
3
/h [7]. Zazwyczaj w budynkach użytecz-

ności publicznej człowiek stanowi jedyne lub dominujące źródło dwutlenku węgla. 
Sterowanie systemem wentylacji mechanicznej może odbywać się w różny sposób, 
jednym z nich jest stosowanie czujników dwutlenku węgla. Odpowiednio zaprogramo-
wany system działa z maksymalną wydajnością tylko wtedy, gdy w pomieszczeniu 
wykryte zostanie wysokie stężenie dwutlenku węgla. Pozwala to dostosować strumień 
powietrza wentylacyjnego do liczby osób przebywających w pomieszczeniu, ale także 
do ich aktywności fizycznej, ponieważ zwiększony wysiłek fizyczny u człowieka 
zwiększa ilość wydychanego CO2. Dzięki takiemu rozwiązaniu można znacznie obniżyć 
koszty eksploatacyjne systemu wentylacji, ponieważ jego wydajność w okresach mniej-
szej emisji zanieczyszczeń może zostać obniżona [8]. 

Komfort cieplny to pojęcie określające stan satysfakcji człowieka z warunków ter-
micznych środowiska, w którym się znajduje. Można to rozumieć jako stan równowagi 
termicznej organizmu. Środowisko jest zadowalające wówczas, gdy nie ma potrzeby 
podwyższania lub obniżania jego temperatury [9].  

Odczucie komfortu cieplnego zależy od wielu czynników. Podstawowym parame-
trem jest temperatura powietrza. Zbyt wysoka temperatura może negatywnie wpływać 
na zdrowie i samopoczucie człowieka, wywołując zaburzenia psychofizjologiczne, 
takie jak brak skupienia, zmniejszenie zdolności do pracy umysłowej, zaburzenia gospo-
darki wodno-elektrolitowej, zmęczenie. Z kolei zbyt niska temperatura otoczenia 
prowadzi do zwężenia naczyń krwionośnych i obniżenia temperatury skóry nawet 
o 10°C. Wzrost prędkości powietrza obniża temperaturę odczuwalną przez człowieka. 
Natomiast lokalny wzrost prędkości odczuwany jest jako przeciąg, szczególnie 
dotkliwy dla nieosłoniętych części ciała. Gdy człowiek jest eksponowany na działanie 
temperatury wyższej niż komfortowa, skutkuje to wzmożonym wydzielaniem potu, 
bardzo ważne jest zachowanie odpowiednich parametrów wilgotnościowych powietrza. 
Gdy wilgotność przekracza 60-70% utrudniony zostaje proces parowania potu z po-
wierzchni skóry, zaburzając tym samym naturalną termoregulację. Natomiast zbyt niska 
wilgotność (poniżej 30-40%) sprzyja wysuszaniu śluzówki nosa, bólom gardła i głowy 
[9]. Również wysoki stopień asymetrii rozkładu temperatury może wywoływać odczucie 
chłodu na poziomie głowy lub stóp, gdy dla reszty ciała warunki będą odczuwalne jako 
komfortowe, w związku z tym nie powinien on być większy od 10°C. Temperatura 
posadzki nie powinna przekraczać 24°C, ponieważ przegrzanie stóp skutkuje ich 
obrzękiem, a nawet zaburzeniami termoregulacji. Na odczucie komfortu termicznego 
wpływają także czynniki indywidualne, takie jak izolacyjność cieplna odzieży, aklima-
tyzacja oraz aktywność fizyczna [9]. 
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1.2. Kształtowanie środowiska wewnętrznego  

1.2.1. Instalacja wentylacji 

Instalacja wentylacyjna ma za zadanie dostarczyć uzdatnione, świeże powietrze do 

pomieszczeń w budynku i usunąć powietrze zużyte lub zasymilować zyski ciepła.  

Istnieją dwa rodzaje wentylacji: naturalna i mechaniczna (ewentualnie hybrydowe 

połączenie tych dwóch). W pierwszym powietrze dostaje się do budynku na skutek 

różnicy ciśnienia wywołanej różnicą temperatury na zewnątrz i wewnątrz budynku oraz 

wiatrem. Ze względu na to, że przy tym systemie wielkość strumienia powietrza jest 

mocno zależna od „sił natury” obecnie coraz częściej w nowych obiektach projektuje 

się instalację wentylacji mechanicznej nawiewnej, wywiewnej lub nawiewno-wy-

wiewnej. Ta ostatnia jest najbardziej rozbudowana i wyposażona w przewody wentyla-

cyjne, nawiewniki i wywiewniki, czerpnię, wyrzutnię i centralę wentylacyjną, będącą 

najważniejszym komponentem systemu (rys. 1). Na podstawowe wyposażenie centrali 

składa się wentylator wymuszający przepływ powietrza w instalacji, filtry oczyszczające 

powietrze, wymienniki ciepła w postaci nagrzewnicy lub chłodnicy pozwalające dosto-

sować temperaturę powietrza nawiewanego i rekuperator umożliwiający częściowy 

odzysk energii ze strumienia powietrza wentylacyjnego. Przewody nawiewne prowadzą 

do nawiewników zlokalizowanych w pomieszczeniach. Od liczby i budowy nawiewnika 

w dużym stopniu zależy dystrybucja i wymiana powietrza w przestrzeniach. Innym 

rodzajem otworów wentylacyjnych w pomieszczeniach są wywiewniki mające za 

zadanie „wyciągnięcie” z pomieszczeń zużytego powietrza.  

 

Rysunek 1. Schemat instalacji wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej [opracowanie własne] 

Innowacją, stojącą w opozycji do tradycyjnego rozwiązania opartego na pojedynczej 

centrali wentylacyjnej obsługującej cały budynek, jest wentylacja zdecentralizowana. 

System wentylacji zdecentralizowanej może opierać się na kompaktowych centralach 

wentylacyjnych wyposażonych w obrotowe bądź krzyżowe wysoko sprawne wymien-

niki ciepła, obejmujące swoim zasięgiem najczęściej jedno bądź kilka mniejszych 

pomieszczeń. Rozwiązanie to pozwala zredukować do minimum ilość przewodów 

wentylacyjnych w budynku, a także sprawia, że system wentylacji budynku staje się 

odporniejszy na awarię jako całość i umożliwia oszczędność energetyczną związaną 

z symultaniczną pracą urządzeń tylko w okresie użytkowania wybranych pomieszczeń. 
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Innym, bardziej minimalistycznym rozwiązaniem odwołującym się do idei wentylacji 

zdecentralizowanej jest zastosowanie rekuperatorów ściennych z ceramicznymi wymien-

nikami akumulacyjnymi, zilustrowanych na rysunku 2 [10]. 

 

Rysunek 2. Rekuperator ścienny, a) przesłona, b) filtr c) wentylator z naprzemienną kierunkiem obrotów 

d) akumulacyjny wymiennik ciepła e) nawiewnik [10] 

Wymienione rozwiązania w postaci kompaktowych central wentylacyjnych i reku-

peratorów ściennych są stosowane coraz częściej jako urządzenia umożliwiające stoso-

wanie prefabrykowanych modułów w postaci np. gotowych fasad budynków, których 

montaż odbywa się poza placem budowy. Odpowiada to trendom, w kierunku których 

podąża branża budowlana [11]. 

1.2.2. Instalacja ogrzewania i chłodzenia 

1.2.2.1. Źródło 

Zarówno instalacja ogrzewania, jak i chłodzenia musi posiadać źródło. Źródłem 

może być kocioł gazowy bądź węglowy czy olejowy, węzeł cieplny lub pompa ciepła. 

Kotły lub węzły cieplne pozwalają dostarczyć do budynku jedynie energię do ogrze-

wania. Pompa ciepła (oprócz znacznie wyższej efektywności) jest w tym kontekście 

technologicznym krokiem naprzód, umożliwiając pracę w dwóch trybach: grzania 

i chłodzenia. Często używanymi pompami w branży HVAC są pompy sprężarkowe. 

Pracę sprężarkowej pompy ciepła opisać można za pomocą wykresu zbliżonego do 

termodynamicznego obiegu Lindego. Przemiany zachodzące w obiegu są realizowane 

przez cztery komponenty, na które składają się: górne źródło, sprężarka, dolne źródło, 

zawór rozprężny. W zależności od trybu pracy (grzanie/chłodzenie), zmienia się lokali-

zacją źródeł. W okresie grzewczym górnym źródłem jest odbiornik ciepła w budynku, 

natomiast dolnym – parownik zlokalizowany poza budynkiem. W okresie chłodzenia 

zewnętrzny wymiennik ciepła staje się skraplaczem (źródłem górnym), a wewnątrz 

budynku znajduje się źródło dolne. Innymi spotykanymi urządzeniami typu pompa 

ciepła, są pompy termoelektryczne i sorpcyjne [26]. 
Wyróżnić można dwa podstawowe typy dolnych źródeł: odpadowe oraz pozyski-

wane ze środowiska. Temperatura źródeł środowiskowych wykazuje sezonową oraz 
dobową zmienność, jest zależna od pór roku (z pewnymi wyjątkami np. źródło w postaci 
wód podziemnych o stałej temperaturze w ciągu roku). Obecnie najczęściej stosowane 
są powietrzne pompy ciepła, ponieważ jako dolne źródło wykorzystuje się w nich 
łatwo dostępne powietrza atmosferyczne. Nie wymagają także dodatkowych kosztów 
inwestycyjnych np. na wykonanie odwiertów głębinowych, jakimi obarczone są grun-
towe pompy ciepła. Wadą stosowania takiego rozwiązania jest to, że temperatura dol-
nego źródła w zimie osiąga bardzo niskie wartości, rzędu -20°C. W okresach najwięk-
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szego zapotrzebowania na ciepło pompa nie jest w stanie pokryć całkowitego zapotrze-
bowania budynku na energię i konieczne jest stosowanie dodatkowych źródeł ciepła 
np. kotła gazowego czy grzałki elektrycznej. Ze względu na duże przepływy powietrza 
przez urządzenie, generowany może być także uciążliwy hałas [12, 13]. 

Gruntowe pompy ciepła charakteryzują się wyższymi sprawnościami ze względu na 
większą stabilizację temperatury gruntu w ciągu roku. Temperatura ta rośnie wraz 
z głębokością odwiertów pionowych, jednak zwiększa to również znacznie koszt inwe-
stycyjny wykonania wymiennika. Z kolei wymienniki poziome zajmują stosunkowo 
dużą powierzchnię w porównaniu do wymienników pionowych, ich realizacja jest zatem 
możliwa tylko w przypadku dysponowania dużą działką, w terenach miejskich o gęstej 
zabudowie raczej niemożliwe do wykonania. Niewątpliwą zaletą pomp ciepła jest 
możliwość odwrócenia obiegu i wykorzystywanie ich latem jako źródło chłodu współ-
pracujące np. z klimakonwektorami [12, 13]. 

1.2.2.2. Urządzenia wewnętrzne 

Pomieszczenia mogą być ogrzewane lub chłodzone powietrzem dostarczanym 
przez system wentylacji mechanicznej, jednak jego ilość musi być znacznie wyższa od 
minimalnych wymogów higienicznych, co zależy od wielkości zysków i start ciepła 
w budynku. Do kształtowania środowiska wewnętrznego i utrzymywania odpowiedniej 
temperatury w przestrzeniach budynku używany jest również system VAV (ang. 
Variable Air Volume). System ten zakłada nawiewanie do pomieszczenia zmiennego 
strumienia ciepła w zależności od zamieniającego się obciążenia cieplnego lub stężenia 
zanieczyszczeń. 

Jeśli system wentylacji dostarcza powietrze wyłącznie w ilości wynikającej z wy-
mogów higienicznych potrzebne są dodatkowe odbiorniki ciepła lub chłodu (jest to 
tzw. system dwustopniowy). W tych systemach (zwanych wodnymi) jednostkami wew-
nętrznymi są najczęściej klimakonwektory lub belki chłodzące – urządzenie pobiera-
jące lub oddające ciepło na drodze konwekcji, najczęściej wymuszonej działaniem 
wentylatora w przypadku klimakonwektorów lub ruchem nawiewanego powietrza 
w przypadku belek. Innym rodzajem odbiorników są urządzenia wykorzystujące, poza 
konwekcją, również promieniowanie (promienniki sufitowe lub ściany grzewczo-
chłodzące). 

Innym rozwiązaniem jest system z bezpośrednim odparowaniem czynnika, czyli kli-
matyzatory (Split lub Multi Split) wewnątrz pomieszczenia o regulowanej temperaturze. 

Wybór systemu powinien być zawsze dokonywany indywidualnie dla danego pro-
jektu. Ocenia się, że system VAV jest systemem o najniższym koszcie inwestycyjnym, 
a systemy wodne systemami najdroższymi. Biorąc pod uwagę jednak koszt eksplo-
atacyjny i inne czynniki, takie jak hałas generowany przez urządzenia czy łatwość obsługi 
systemu odpowiedź na pytanie, który z systemów jest najlepszy, przestaje być oczywista. 

2. Cel i zakres pracy 

Celem pracy było przedstawienie propozycji rozwiązań instalacji wewnętrznych dla 
budynku użyteczności publicznej na przykładzie Studenckiego Centrum Kreatywności 
Politechniki Śląskiej w Gliwicach (rys. 3). Projekt architektoniczny zakłada zagospo-
darowanie i rozbudowanie istniejącej, zabytkowej zabudowy i dobudowę nowej części 
obiektu. Budynek ma stworzyć przestrzeń umożliwiającą realizację studenckiej aktyw-
ności, organizację wydarzeń kulturalnych, naukowych oraz społecznych. 
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Rysunek 3. Wizualizacja budynku Studenckiego Centrum Kreatywności oraz rzut parteru. Linią przerywaną 
zaznaczono fragment objęty opracowaniem [14] 

W pracy przedstawione zostały propozycje rozwiązania wentylacji, ogrzewania 

i chłodzenia wraz z uzasadnieniem wyboru poszczególnych sposobów realizacji uzdat-

niania powietrza w budynku. Opracowanie obejmuje swym zakresem istniejącą półno-

cno-zachodnią część budynku (parter i piętro), poddawaną gruntownemu remontowi 

i przebudowie, w której znajduje się główne wejście, sala multimedialna, przestrzenie 

wystawowe i rekreacyjne, część biurowa i grupa pomieszczeń technicznych.  

3. Metody projektowe i obliczeniowe  

Przed przystąpieniem do opracowywania koncepcji projektowych wykonano obli-

czenia zapotrzebowania na ciepło i chłód budynku. Wielkość obliczonych zysków 

i strat ciepła determinowała wybór określonych rozwiązań systemów HVAC. 

Projektowe obciążenie cieplne budynku zostało obliczone zgodnie z normą PN-

EN 12831-1:2017 [15] za pomocą programu InstalSystem [16]. Całkowite zapotrze-

bowanie na ciepło dla analizowanej części budynku wyniosło 18 kW. Uzyskane wyniki 

dostarczyły istotnych informacji do doboru źródła ciepła oraz urządzeń końcowych.  

Ilość zysków ciepła, koniecznych do usunięcia z budynku w celu zachowania 

w jego wnętrzu warunków komfortu cieplnego w okresie letnim została obliczona przy 

pomocy programu TEKNOsim 3.6 [17]. Poprawność otrzymanych wyników potwier-

dzono za pomocą obliczeń zysków ciepła według metody proponowanej w literaturze 

[18]. Głównym źródłem zysków ciepła latem jest promieniowanie słoneczne dostające 

się do wnętrza budynku przez oszklone ściany fasady frontowej i oszklenia dachowe. 

Z tego powodu zapotrzebowanie na chłód w różnych częściach budynku cechuje duża 

dysproporcja. Zyski ciepła w pomieszczeniu holu głównego, którego przegrodą ze-

wnętrzną jest przeszklona fasada sięgają nawet 14 kW, podczas gdy w pomiesz-

czeniach biurowych po drugiej stronie budynku posiadających pełną, ceglaną przegrodę 

zewnętrzną, zyski ciepła nie przekraczają 0,5 kW.  

Obliczenia hydrauliczne instalacji wentylacji mechanicznej zostały wykonane za 

pomocą programu Ventpack [19], a obliczenia hydrauliczne instalacji grzewczej/chło-

dzącej i dobór armatury regulacyjnej z wykorzystaniem programu InstalSystem [16].  
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Kontakt z przedstawicielami firm dostępnych na rynku urządzeń HVAC oraz wspólne 

poszukiwanie odpowiednich rozwiązań były integralną częścią metod projektowych. 

Dzięki współpracy z doradcami możliwy był wybór najodpowiedniejszych rozwiązań. 

4. Rozwiązania projektowe 

Zaproponowane rozwiązania architektoniczne budynku (m.in. duże powierzchnie 

przeszklone, brak sufitów podwieszonych, niewielka ilość wolnej powierzchni podło-

gowej, rysunek 3) niestety mocno ograniczyły wybór możliwych rozwiązań instalacji 

ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. Zaprojektowane rozwiązania przedstawiono na 

rysunku 4. 

 

Rysunek 4. Rzut parteru z rozmieszczeniem elementów instalacji HVAC – koncepcja I, instalacja grzewczo-
chłodząca (po lewej), instalacja wentylacyjna (po prawej) [opracowanie własne] 
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4.1. Źródło ciepła 

Zaprojektowano źródło ciepła w formie kaskady 3 powietrznych pomp ciepła marki 

Mitsubischi Electric (rys. 5). Zlokalizowane one będą we wnęce z tyłu budynku, co 

wynika pośrednio z braku możliwości adaptacji dachu jako przestrzeni do montażu 

urządzeń. W jednym z pomieszczeń technicznych na parterze zlokalizowane będą 3 

moduły wewnętrzne umożliwiające przekazania ciepła z czynnika chłodniczego do 

chłodziwa. 

 

Rysunek 5. Pompa ciepła typu PUD-SHWM120YAA marki Mitsubischi Electric [20] 

Powietrzna pompa ciepła została wybrana ze względu na wysoką wydajność 

energetyczną, niezawodność oraz możliwość odwrócenia jej obiegów, co pozwoli na 

wykorzystanie jej w lecie do chłodzenia budynku za pomocą projektowanych klima-

konwektorów [21]. Odrzucono natomiast rozwiązanie opierające się na gruntowej pompie 

ciepła, ze względu na brak miejsca wokół obiektu na kolektor gruntowy i wyższe 

koszty inwestycyjne. 

4.2. Urządzenia grzewczo-chłodzące 

Zaprojektowano system wykorzystujący urządzenia wewnętrzne, które będą ogrze-

wały pomieszczenia oraz urządzenia, które będą je chłodziły. Wykonano dwie osobne 

koncepcje. W pierwszej z nich jako urządzenie grzejne oraz chłodzące zostały dobrane 

klimakonwektory firmy Daikin z serii FWC i FWF zilustrowane na rysunku 6. Klima-

konwektory mają za zadanie ogrzanie powietrza zimą i chłodzenie latem na drodze 

konwekcji. Dodatkowo latem, w urządzeniach dochodzi do wykroplenia wilgoci na 

ściankach wymiennika o temperaturze niższej od temperatury punktu rosy. W konse-

kwencji powietrze zostaje osuszone, a kondensat odprowadzany przewodami do pionu 

kanalizacyjnego. Czynnikiem dostarczającym lub odbierającym ciepło z pomieszczeń 

jest woda. Regulacja mocy klimakonwektorów jest realizowana za pomocą zaworów 

równoważących (regulacja ilościowa). 

W drugiej koncepcji zaprojektowano ogrzewanie i chłodzenie ścienne przez zasto-

sowanie płyt Uponor Renovis zilustrowanych na rysunku 7. System Uponor Renovis 

składa się z płyt gipsowo-kartonowych zintegrowanych fabrycznie z rurami PE-Xa. 

Umożliwia ogrzewanie i chłodzenie pomieszczeń przez zastosowanie konstrukcji suchej 

zabudowy na ścianach. Zalecane jest podłączenie według układu Tichelmanna [23]. 

Ogrzewanie ścienne jest rodzajem ogrzewania płaszczyznowego. Elementy grzejne 
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będą na stałe wbudowane w ściany i dzięki emisji ciepła będą ogrzewać pomieszczenie. 

Jest to układ płaszczyznowego ogrzewania i dzięki temu zapewniony jest lepszy rozkład 

temperatury w pomieszczeniu. Większość ciepła jest przekazywana poprzez promie-

niowanie, a mniejsza część przez konwekcję. 

 

Rysunek 6. Klimakonwektor FWF [22]. 

 

Rysunek 7. Panel ścienny grzewczy/chłodzący [24]. 

Podczas doboru i dokładniejszych obliczeń okazało się, że ściany grzewcze nie są 

w stanie dostarczyć wystarczającej mocy, aby móc schłodzić powietrze w pomiesz-

czeniach i muszą być wspomagane dodatkowo klimatyzatorami, które pokryłyby 

pozostałe zapotrzebowanie na chłód. W pomieszczeniach do asymilacji zysków ciepła 

oraz utrzymania wymaganych warunków temperaturowych (schładzania powietrza), 

zastosowano cztery niezależne układy klimatyzacji z bezpośrednim odparowaniem 

czynnika typu Multi Split. Układ wspomaga instalację chłodzenia płaszczyznowego 

(ściennego) podczas szczytowych obciążeń cieplnych. W trybie automatycznym system 

w nieprzerwany sposób reguluje zarówno temperaturę, jak i ilość czynnika chłodni-

czego, zgodnie z całkowitą wymaganą wydajnością i warunkami pogodowymi. Lokali-

zacja jednostek zewnętrznych systemu została przewidziana na elewacji budynku. 

Dobrane jednostki wewnętrzne, które będą obsługiwać pomieszczenia wewnętrzne 

zlokalizowane zostały w przestrzeni podsufitowej jako urządzenia kasetonowe lub przy 

ścianach jako jednostki ścienne. 

4.3. Instalacja wentylacji 

Instalacja wentylacji będzie dostarczać powietrze w ilości wynikającej z wymogów 

higienicznych. Zostały zaproponowane cztery centrale wentylacyjne. Dzięki zastosowa-
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niu kilku central zminimalizowane zostało ryzyko związane z awarią całego systemu 

i możliwe stało się czasowe uruchamianie wybranych stref budynku. 

W pomieszczeniach zaprojektowano wentylację mieszającą. Dobrano anemostaty 

wirowe przeznaczone do pomieszczeń wysokich (od 2,6 do 4,0 m) serii NS8-R, zapro-

ponowane przez firmę Smay, zilustrowane na rysunku 8. Wyposażone są one w ruchome 

kierownice, które pozwalają na dowolne kształtowanie strumienia powietrza. Cechą 

charakterystyczną nawiewników wirowych jest zapewnienie dobrego wymieszania 

strugi powietrza nawiewanego w powietrzu wypełniającym pomieszczenie. Ze względu 

na brak sufitów podwieszanych w pomieszczeniach, poza spełnieniem technicznych 

wymogów, istotnym było także zadbanie o estetyczny wygląd konstrukcji nawiewni-

ków i ich podłączeń. Dobrane anemostaty wyposażone są w okrągłe skrzynki rozprężne 

umożliwiające równomierny nawiew powietrza przez nawiewnik oraz dodatkowe tłu-

mienie, unikalny kształt stanowi równocześnie wizualnie najlepsze rozwiązanie. 

  

Rysunek 8. Anemostat wirowy firmy SMAY [25] 

5. Podsumowanie  

Rozwiązania przedstawione w pracy spełniają wszystkie wymogi określone doku-

mentami prawnymi i normatywnymi. Instalacja wentylacyjna zapewnia strumień czy-

stego powietrza wentylacyjnego o wymaganych parametrach, niezależnie od zmiennych 

warunków zewnętrznych. Instalacja grzewczo-chłodząca umożliwia utrzymanie w po-

mieszczeniach warunków komfortu cieplnego w ciągu całego roku. Przedstawione 

rozwiązanie, oparte na klimakonwektorach w systemie 2-rurowym, 4 centralach wenty-

lacyjnych i kaskadowej pompie ciepła, zostało wybrane jako optymalne na drodze 

odrzucenia innych propozycji. 

Najważniejsze zalety proponowanego układu to: 

 duża prostota przy zachowaniu pełnej funkcjonalności; 

 efektywność energetyczna związana z użyciem pompy ciepła; 

 wpasowanie się styl i przestrzeń budynku poszczególnych komponentów instalacji; 

Na wynik projektu duży wpływ miała faza koncepcji i wstępnych obliczeń. 

W pracach należących do tej części projektu udało się zdiagnozować głównie utrudnie-

nia w postaci: 

 wysokich zysków ciepła od nasłonecznienia w okresie letnim wynikających 

z dużego udziału przeszklenia we frontowej fasadzie budynku; 

 zagospodarowania architektonicznego przestrzeni budynku utrudniającego prowa-

dzenie przewodów instalacji wentylacyjnej i lokalizację klimakonwektorów (brak 

sufitów podwieszonych, intensywne wykorzystanie przestrzeni sufitowej i podło-
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gowej przez elementy wyposażenia wnętrz); spowodowało to brak możliwości 

rozważenia ogrzewania podłogowego; 

 niewystarczającej wielkości pomieszczenia wentylatorowni, które zostało zapro-

ponowane przez architekta; 

 braku miejsca na zewnątrz budynku na umiejscowienie pompy ciepła i centrali 

wentylacyjnej. 

W trakcie prac projektowych rozwiązano każdy z wymienionych problemów. Zapro-

ponowany system chłodzenia ma wystarczającą moc, aby usunąć zyski ciepła z bu-

dynku w okresie letnim, a przewody wentylacyjne i lokalizacja klimakonwektorów nie 

wpływa negatywnie na przestrzeń budynku. Zaproponowane w projekcie architekto-

nicznym pomieszczenie techniczne wentylatorowni zostanie zagospodarowane przez 

umiejscowienie w nim wymiennika ciepła, zbiornika buforowego i armatury umożliwia-

jącej poprawne działanie instalacji grzewczo-chłodzącej. Dwie centrale wentylacyjne 

zostaną podwieszone pod dachem budynku na drugim piętrze, a centrala, która obsłu-

guje pomieszczenie multimedialne zostanie zlokalizowana w pomieszczeniu mniej 

reprezentacyjnym. 

Na przebieg projektu i finalny kształt duży wpływ miała również ścisła współpraca 

z producentami urządzeń. Liczne konsultacje pozwoliły na wybranie dobrych i spraw-

dzonych rozwiązań dostępnych na rynku, a także uzyskanie wsparcia merytorycznego 

w bardziej specjalistycznych kwestiach, np. równoważenia instalacji ogrzewania 

i chłodzenia. 
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Rozwiązania systemów ogrzewana, wentylacji i klimatyzacji w projektowanym 

budynku Studenckiego Centrum Kreatywności Politechniki Śląskiej 

Streszczenie 

Przy projektowaniu systemów technicznego wyposażenia budynku należy stosować rozwiązania zapew-

niające jak najwyższy komfort użytkownikom w okresie całego roku i cechujące się wysoką efektywnością 

energetyczną. Celem pracy było przestawienie problemów procesu projektowania instalacji ogrzewania, 
wentylacji i klimatyzacji (HVAC) na przykładzie budynku Studenckiego Centrum Kreatywności Poli-

techniki Śląskiej, który jest budynkiem adaptowanym do nowej funkcji użyteczności publicznej. Praca 

zawiera przegląd nowoczesnych rozwiązań systemów HVAC dostępnych na rynku. Określono wady i zalety 

poszczególnych rozwiązań. Artykuł został opracowany na podstawie wcześniej wykonanego kompletnego 
projektu zawierającego część opisową i graficzną. Obliczenia wykonano przy użyciu inżynierskich 

programów komputerowych. W konkluzjach opisano ograniczenia i problemy, jakie pojawiły się w całym 

procesie projektowym.  

Słowa kluczowe: ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja, projekt budowlany 

Solutions for heating, ventilation and air conditioning systems in the designed 

building of the Student Creativity Center of the Silesian University of Technology 

Abstract  

During the process of designing systems of building technical equipment, solutions that ensure the highest 
possible comfort to users throughout the year and are characterized by high energy efficiency should be 

used. The aim of the work was to present the problems of the design process of heating, ventilation and air 

conditioning (HVAC) systems in the Student Creativity Center building of the Silesian University of 

Technology, which is a building adapted to the new public utility function. The work contains an overview 
of modern HVAC system solutions available on the market. The advantages and disadvantages of 

individual solutions were identified. Article was written based on complete project including descriptive 

and graphic parts has been developed. The calculations were made with the use of engineering computer 

programs. The conclusions describe the limitations and problems that appeared in the entire design process. 
Keywords: heating, ventilation, air conditioning, building permit design 
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Iluminowanie obiektów  

z elewacjami o odbiciu lambertowskim  

na przykładzie ratusza miejskiego w Porto 

1. Wstęp 

We współczesnym świecie iluminacja odgrywa ważną rolę. Oświetlenie zewnętrzne 

wpływa na aktywność ludzką w nocy, umożliwiając dostrzeżenie istotnych szczegółów 

oraz stworzenie wyjątkowej atmosfery po zmroku. Atrakcyjna iluminacja obiektu pod-

kreśla cechy o znaczeniu architektonicznym, historycznym lub komercyjnym [1-3]. 

Współcześnie dąży się do tego, aby obiekty modernizowane na bieżąco spełniały 

najwyższe standardy, jeśli chodzi o użyteczność, bezpieczeństwo, jak również odbiór 

wizualny obiektu. Zastosowanie iluminacji może nie tylko przyczyniać się do bardziej 

funkcjonalnego oświetlania budynków użyteczności publicznej, ale także podkreślać 

w atrakcyjny sposób walory obiektu. Światło służy do zaakcentowania detali architekto-

nicznych i skupienia się na całej budowli [4, 5]. Fasady, balustrady, wieże, a nawet 

główne wejście w odpowiedni sposób wyeksponowane słupami świetlnymi, dodatkowo 

ułatwia orientację oglądającym. Dzięki temu elewacja obiektu architektonicznego, 

szczególnie nocą staje się atrakcyjną wizytówką miasta, łatwo dostrzegalną z dalszej 

perspektywy. Ważnym trendem w branży iluminacji fasad są rozwiązania oświetleniowe 

umożliwiające elastyczne, indywidualne dopasowanie się obiektu do atmosfery i klimatu 

panującego w mieście [4].  

W artykule przedstawiono koncepcję oświetlenia miejskiego ratusza w Porto. Jest 

to jeden z głównych obiektów turystycznych miasta, charakteryzujący się elewacją 

o właściwościach lambertowskich. Dla wymienionego obiektu wykonano szczegółowy 

model komputerowy, który posłużył do zrealizowania wielowariantowej koncepcji 

iluminacji [1]. 

2. Teoretyczne podstawy projektowania iluminacji z powierzchniami 

o odbiciu lambertowskim 

Prawo Lamberta jest jednym z praw optyki, które zostało sformułowane przez 

Johanna Heinricha Lamberta w 1760 r. Określa ono zależność światłości od kierunku 

propagacji fal. Prawo to odnosi się do powierzchni promieniujących lub rozprasza-

jących światło. 

Powierzchnia o cechach odbicia lambertowskiego to powierzchnia, która wydaje się 

jednolicie jasna ze wszystkich kierunków widzenia i odbija całe padające światło. Od-

bicie Lamberta to właściwość, którą wykazuje idealnie matowa lub odbijająca światło 

powierzchnia. Jasność powierzchni Lamberta wydaje się jednolita z dowolnego kierunku 
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widzenia. Powierzchnie są często określane jako idealne powierzchnie dyfuzyjne. 

Odbicie różnych powierzchni jest opisane za pomocą ich wartości BRDF (dwukie-

runkowa funkcja rozkładu odbicia). Mówi się, że wszystkie powierzchnie Lamberta są 

zgodne z prawem cosinusa, a zatem wartość BRDF dla tych powierzchni jest wartością 

stałą. Rysunek 1 przedstawia wiązkę światła padającą na powierzchnię, a następnie 

odbijającą się od jej powierzchni. Promienie odbicia są uzależnione od rodzaju 

powierzchni [1, 4, 5]. 

 Rozproszone (diffuse) – odbicie rozproszone to odbicie światła lub innych fal czy 

cząstek od powierzchni w taki sposób, że promień padający na powierzchnię jest 

rozpraszany pod wieloma kątami, a nie tylko pod jednym kątem, jak w przypadku 

odbicia lustrzanego. Jasność jest proporcjonalna do cosinusa kąta padania.  

 Zwierciadlane (specular) – ten rodzaj odbicia powierzchniowego, często opisywa-

nego jako lustrzane odbicie światła od powierzchni. W odbiciu zwierciadlanym 

padające światło jest odbijane w kierunku wychodzącym. Znaczenie ma również 

położenie obserwatora. Efekt ten będzie znacznie zauważalny przy obserwowaniu 

odbitego światła od lustra wody. 

 Kierunkowo rozproszone (mixed reflection) – gdy część światła odbija się w sposób 

zwierciadlany, część w sposób rozproszony. 

 

Rysunek 1. Przykład efektu odbicia rozproszonego (A), kierunkowo rozproszonego (B) i zwierciadlanego (C) 

[opracowanie własne]  

 

Rysunek 2. Odbicie lustrzane (A), rozproszone lambertowskie (B) i rozproszone kierunkowe (C) 
[opracowanie własne] 

Odbicie od szorstkich powierzchni, takich jak: odzież, papier czy asfaltowa jezdnia 

powoduje odbicie światła rozproszonego. W praktyce odbicie Lambertowskie może być 

połączeniem zarówno światła rozproszonego, jak i zwierciadlanego. To, czy po-

wierzchnia jest mikroskopijnie chropowata czy gładka, ma ogromny wpływ na 

późniejsze odbicie wiązki światła (rys. 2). 
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Odbicie lambertowskie jest to właściwość definiująca idealną matową lub odbija-

jącą dyfuzyjnie powierzchnię. Jasność pozorna powierzchni Lamberta dla obserwatora 

jest taka sama, niezależnie od kąta patrzenia obserwatora. Mówiąc bardziej technicz-

nie, powierzchnia jest izotropowa, a natężenie oświetlenia jest zgodne z prawem 

cosinusa Lamberta. Obiekty z charakterem odbicia lambertowskiego często wykorzy-

stywane są do iluminacji obiektów ze względu na materiał, jaki został zastosowany na 

elewacji. Kamienie naturalne o dużej chropowatości są idealnym przykładem, w którym 

zastosowanie oświetlenia spowoduje uzyskanie odbicia lambertowskiego. Strumienie 

świetlne będą rozkładane równomiernie na całą oświetlaną część. Powierzchnia taka 

będzie równie jasna ze wszystkich kierunków obserwacji [6]. 

Odbicie lambertowskie zależy od kąta między kierunkiem L do źródła światła 

a normalną do powierzchni N. Dla materiałów o powłoce matowej według prawa 

Lamberta natężenie światła docierające z powierzchni elementarnej dA do obserwatora 

jest proporcjonalne do cosinusa kąta pomiędzy N a kierunkiem do obserwatora (rys. 3). 

 

Rysunek 3. Odbicie lambertowskie [opracowanie własne] 

Natomiast wraz ze wzrostem odległości światła od obiektu kąt pomiędzy kierun-

kiem L a normalną do powierzchni N jest praktycznie stały, a odbite światło nosi nazwę 

kierunkowego. 

2.1. Ocena jakościowa odbicia promieni świetlnych od powierzchni 

nieprzeświecalnych  

Za pomocą dostępnych programów możemy przewidzieć, jak finalnie iluminacja 

wkomponuje się w otoczenie, biorąc pod uwagę dużą szczegółowość obiektów oraz 

możliwość odwzorowania warunków zewnętrznych. Analiza obrazu pozwala na identy-

fikację potencjalnego miejsca uwagi odpowiadającego strefie o dużym zagęszczeniu, 

która mogłaby odnosić się do obszarów o precyzyjnym znaczeniu w polu widzenia. 

Często wykorzystywana jest również w odniesieniu do zakresu, określanego jako jego 

rozkład w przestrzeni. Analiza ta jest częścią jakościowej definicji światła i tekstur na 

powierzchniach i zapewnia porządek w dyskusji na temat dużej liczby przestrzeni lub 

widoków. Należy przyznać, że poziom szczegółowości obiektu nie uwzględnia ognisko-

wych akcentów otoczenia obiektu, takich jak obecność latarni lub innych źródeł oświe-

tlenia. Inne uzupełniające się aspekty przestrzeni, takie jak akustyka, również znacząco 

wpłynęłyby na globalne postrzeganie. Jednak interesujące jest rozważenie tego wzorca 
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jako warunku, który może generować szczególną atrakcję dla widza. Biorąc pod uwagę 

te aspekty, można zauważyć, że im więcej iluminowanych obiektów występuje blisko 

siebie, tym zainteresowanie obserwatora jest większe [1].  

Obrazy zawierające kombinację powierzchni o mocniejszym akcentowaniu detali 

(wizualnie teksturowanych) i małej liczbie oświetlenia punktowego (wizualnie bardziej 

jednolite) dają wysoki kontrast jasnych tekstur. Mają one potencjał, aby zapewnić 

oczom odpoczynek, określając pewną kompozycję przestrzeni i tekstury światła. W śro-

dowiskach sztucznie oświetlanych schematy oświetlenia są stałe. Inaczej jest w przy-

padku oświetlania obiektów światłem dziennym, które pozostaje zmienne. Takie sche-

maty oświetlenia uzależnione są od ilości padającego światła związanego ze strumie-

niem świetlnym źródła oraz jego kierunkiem wypromieniowania. Kąt padania strumieni 

świetlnych z np. okolicznych latarni, przyczynia się do wszechstronnego i precyzyj-

nego odbioru efektu oświetlenia zaobserwowanego podczas iluminacji obiektu [1, 5, 7].  

2.2. Ocena ilościowa odbić promieni świetlnych od powierzchni 

nieprzeświecalnych  

Wzorzec poziomu szczegółowości odnosi się do uwagi potrzebnej do odczytania 

lub reagowania na wizualne bodźce przestrzeni. Światło ma zdolność podkreślania 

faktur, detali i cech strukturalnych przestrzeni, tworząc czasem skomplikowane wzory 

w architekturze, a czasem bardziej minimalistyczne i jednolite kompozycje. Te atrybuty 

są ważne przy opracowywaniu estetycznego opisu przestrzeni. Wzory kolorów i lumi-

nancji różnych powierzchni są również odpowiedzialne za interakcję ze światłem 

i percepcję wizualnych szczegółów w architekturze. W iluminacji poziom szczegóło-

wości jest określany ilościowo jako całkowity współczynnik zawarty w scenie w sto-

sunku do otoczenia obiektu. Jest zależny od szczegółowości modelu komputerowego 

i koncepcji iluminacji w przestrzeni publicznej. Neutralne linie świetlne odpowiadają 

bardziej subtelnej definicji szczegółów, podczas gdy ciemne i grube linie związane 

z wysoce kontrastowymi wzorami w przestrzeni przeznaczonej dla historycznych 

obiektów [1, 5, 7, 11]. 

3. Ratusz miejski w Porto jako przykład obiektu z elewacją o cechach 

odbicia lambertowskiego  

Ratusz miejski w Porto jest jednym z głównych obiektów turystycznych miasta, 

które w ciągu roku odwiedza tysiące turystów, spacerując w dzień, jak i w nocy po 

głównej alei miasta, na której został on zlokalizowany. Rzeczywisty wygląd obiektu 

w ujęciu dziennym został przedstawiony na rysunku 4. 



 

Michał Frańczak, Krzysztof Baran 

 

126 

 

 

Rysunek 4. Widok z placu Praça do Município na ratusz [opracowanie własne] 

Ratusz obecnie oświetlony jest zalewowo z dalekiej odległości, co powoduje, 

znaczne uogólnienie iluminacji budynku. Nad obiektem wznosi się wieża o wysokości 

70 metrów z zegarem carillon, a na jej szczyt prowadzą 180-stopniowe schody. Imponu-

jąca fasada ratusza jest granitowa. Znajdują się na niej posągi wykonane przez artystów: 

José Sousy Caldasa i Henrique Moreiry w górnej części dodanymi jako ozdoby. Rzeźby 

reprezentują różne branże Porto, takie jak uprawa winorośli czy handel morski. Câmara 

Municipal do Porto ma łącznie sześć pięter, piwnicę i dwa wewnętrzne dziedzińce. 

Z powodu różnych opóźnień w budowie władze miasta wprowadziły się do budynku 

dopiero w 1957 roku. 

Aktualne oświetlenie powoduje, iż budynek zlewa się w jedną całość. Nie można 

odróżnić gzymsów poziomi kondygnacji oraz ogólne wrażenie powoduje spłaszczenie 

całej konstrukcji. Jest to spowodowane oświetleniem obiektu bez wydzielenia stref, co 

skutkuje ogólną iluminacją obiektu w nocy.  

 

Rysunek 5. Ratusz miejski w Porto – obecny stan iluminacji [opracowanie własne] 
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Jak można zaobserwować sposób iluminacji nie wydobywa walorów artystycznych 

i estetycznych budowli (rys. 5). Dwa główne naświetlacze zalewowe zostały 

umieszczone na budynkach przy skrajach ulicy. Jeden z lewej, a drugi z prawej strony. 

Spowodowało to nierównomierne oświetlenie budynku oraz jego spłaszczenie. Widać, 

iż dolna część obiektu jest oświetlona znacznie mocniej, natomiast wieża, która jest 

charakterystyczna dla tego obiektu niemal ginie w mroku. Cienie nie są wyraziste oraz 

elementy dekoracyjne zlewają się z elewacją budynku. Spowodowane jest to niepo-

prawnym umieszczeniem reflektorów i błędnie dobranym kątem padania strumienia 

świetlnego. 

4. Modelowanie obiektu z wykorzystaniem aplikacji graficznych  

Program 3ds Max, który został wybrany do modelowania używany jest głównie 

w branży gier wideo do tworzenia modeli postaci 3D, zasobów gier i animacji. Dzięki 

temu szeroka gama personalizacji i intuicyjna obsługa powodują zainteresowanie 

w branży projektowej. Duża część obiektów zewnętrznych czy też wewnętrznych jak 

np. projekty łazienek, salonów czy kuchni odbywa się za pomocą 3ds Max, ponieważ 

jest tam szereg opcji, które umożliwiają dopasowanie parametrów m.in. odbicie, chro-

powatość, matowość materiału. Oprogramowanie to jest jednym z najczęściej wybiera-

nych na świecie. 3ds Max jest integralną częścią wielu profesjonalnych studiów 

i stanowi zaczną część etapów produkcji gier i filmów [12]. 

Proces modelowania jest bardzo czasochłonny, polega na tworzeniu geometrii 

obiektu z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi programu tak, aby jak najdokładniej 

odwzorować szczegółowość rzeczywistego modelu. Każdy z poszczególnych ele-

mentów będzie wielokrotnie zmieniany i modyfikowany, aby dopasować jego finalną 

wersję do koncepcyjnego obiektu. W tworzeniu szczegółowego materiału, który posłuży 

do modelowania, uzyskuje się więcej możliwości szybkiego doprecyzowania modelu. 

Posiadanie zdjęć jakościowo dobrych umożliwia lepsze wyeksponowanie zdobień oraz 

proporcji obiektu, jak również wykorzystanie ich na kolejnych etapach pracy. W przy-

padku projektu zawierającego rzeczywiste wymiary budynku należy wziąć je pod uwagę 

w celu dokładniejszego odwzorowania struktury, elementów oraz geometrii obiektu. 

Realne wymiary również ułatwiają skalowanie modelu. 

Na wstępnym etapie modelowania obiekt został podzielony na strefy, które się 

powtarzają lub są odbiciem lustrzanym któregoś z elementów. Tak wydzielonymi stre-

fami zostały piętra, w skład których wchodziły okna, kolumny, balustrady wraz ze zdo-

bieniem, gzymsy czy rozety. 

Rysunek 7 przestawia siatkę wymodelowanego geometrycznie obiektu. Ze względu 

na nałożenie się linii krańcowych, nie można wychwycić wszystkich detali, ale jedno-

znacznie można stwierdzić, iż obiekt jest bardzo symetryczny. 

 



 

Michał Frańczak, Krzysztof Baran 

 

128 

 

 

Rysunek 6. Model siatkowy wybranych detali obiektu [opracowanie własne] 

 

Rysunek 7. Kompletna siatka przestrzenna ratusza – front [opracowanie własne] 
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Ostatnim etapem tworzenia wiarygodnego modelu obiektu jest poprawnie zdefinio-

wanie tekstur powierzchni elewacji wraz z odpowiadającymi im współczynnikami 

odbicia oraz pochłaniania światła. Dobór tekstury jest jednym z najistotniejszych as-

pektów dobrej koncepcji świetlnej. Budynek ratusza w głównej mierze jest wykonany 

z granitu i dla takiego materiału zdefiniowane zostały parametry. Kolejnym elementem, 

dla którego zdefiniowano teksturę była kopuła obiektu. Wykonana z miedzi po upływie 

lat i działaniu warunków atmosferycznych zmieniła kolor na zielony. Patyna odzwier-

ciedla aktualny stan poszycia dachowego. 

 

Rysunek 8. Końcowy model obiektu widziany od frontu [opracowanie własne] 

Rysunek 8 przedstawia finalny widok modelu ratusza wykonany w oprogramo-

waniu 3ds Max Studio. Model ten został wykonany ze szczegółowym odtworzeniem 

detali (posągi, gzymsy, balustrady), co ma decydujące znaczenie w wiarygodnym 

projekcie iluminacyjnym. 

Uzyskane poziomy iluminacji najbardziej istotnych części modelu mieszczą się 

w zakresie 12-15 cd/m
2
. Natomiast elementy, które należy zaakcentować, ale nie 

znacznie wyróżnić są w granicy 4-10 cd/m
2
. Oświetlane w ten sposób są przestrzenie 

otwarte lub przechodnie jak np. patio [1, 4]. 

W porównaniu do rzeczywistego oświetlenia obiektu koncepcja ta przedstawia 

znacznie bardziej wyeksponowanie przestrzeni między oknami pierwszego poziomu 

oraz zdecydowanie ciekawsze jest rozwiązanie ze światłocieniem na drugiej kondy-

gnacji. Wizualizację rozkładu luminacji całego obiektu przedstawiono na rysunku 9.  
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Rysunek 9. Rozkład iluminacji dla stworzonej koncepcji iluminacji [opracowanie własne] 

5. Wielowariantowa koncepcja iluminacji ratusza w Porto 

Obiekt, jakim jest ratusz miejski w Porto wymaga indywidualnego podejścia do stwo-

rzenia iluminacji. Istnieje możliwość lepszego wyeksponowania charakterystycznych 

i indywidualnych cech obiektu przy ograniczeniu oświetlenia zalewowego. Podczas 

tworzenia wizualizacji opracowane zostały koncepcje z bliższej i dalszej odległości.  

Elementami, które powinny zostać zdecydowanie bardziej doświetlone są między 

innymi zdobienia gzymsów, kolumny czy też same rzeźby. Interesujące jest górne 

patio, które również zostanie podświetlone poprzez naświetlacze wąskostrumieniowe 

skierowane na ściany. Wytworzy się tam delikatna poświata, która będzie idealnie 

odzwierciedlała półmrok w patio. 

Następnym elementem, który zostanie zdecydowanie dokładniej oświetlony będzie 

kopuła 70-metrowej wieży. Obecnie kopuła w nocy jest niemal niewidoczna i nie widać 

detali, które powodują, iż dany obiekt ma tak wielkie znaczenie turystyczne i archi-

tektoniczne. 

Pozostałe elementy budynku mają znacznie mniejszy udział w ogólnym oglądzie 

obiektu, dlatego też należy skupić się na frontowej elewacji ze względu na różnie usy-

tuowane punkty obserwacji. Zostaje przyjęta umiarkowana jasność otoczenia, którą 

mogą tworzyć np. latarnie z placu. Określono poziom iluminacji dla kolumn prosto-

kątnych i okrągłych. Zdobienia te oscylują w granicach 12-15 cd/m
2
, a dla wolnych 

przestrzeni między zdobieniami 5-10 cd/m
2
. Przy wyborze oświetlenia trzeba zachować 

pewne reguły, które będą powodowały, iż najbardziej istotne elementy zostaną jeszcze 

bardziej wyróżnione w nocy niż za dnia. Operowanie światłocieniami uczyni obiekt 

atrakcyjny w nocy oraz nada przestrzennego wyglądu bryle budynku [8, 9]. 

Oprawa, jaka została zastosowana to oprawa Philips BCP608 o mocy 55 W (±5%); 

strumień świetlny 5590 lm. Oprawa ta ma możliwość personalizacji i zmiany kąta 

rozsyłu światła, który dla tej oprawy wynosi 50º x 30º. Drugi rodzaj opraw zastoso-

wany przy koncepcji wizualizacji to model BCS419 od firmy Philips. Krzywe światłości 

zastosowanych w projekcie opraw przedstawiono na rysunku 10. 
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Rysunek 10. Krzywa światłości zastosowanych w projekcie opraw firmy Philips: 

 a) BCP608, b) BCS419 

Do iluminacji wykorzystano naświetlacze LED o mocy 55 W oraz linie świetlne 

LED o mocy 30W firmy Philips. Sumarycznie zainstalowano 234 oprawy oświetle-

niowe o sumarycznej mocy 12,87 kW. Przedstawiona liczba oraz sumaryczna moc 

zastosowanych opraw iluminacyjnych sprawia, że zaproponowany wariant iluminacji 

wymaga dość znacznych nakładów finansowych, jednakże związane jest to z gabarytem 

obiektu oraz możliwością uzyskania założonych poziomów luminancji. 

Rozmieszczenie oraz nacelowanie opraw w odpowiednie strefy obiektu od frontu 

zostało przedstawione na rysunku 11. Czerwone strzałki symbolizują oprawę oświetle-

niową Philips BCP608, natomiast niebieskie oprawę oświetleniową Philips BCS419. 

 

Rysunek 11. Rozmieszczenie i nacelowanie wyspecyfikowanych opraw iluminacyjnych w obrębie frontonu 

[opracowanie własne] 
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Finalnie uzyskany rendering został umieszczony na tle rzeczywistej fotografii 

nocnej otoczenia ratusza. Następnie dla podniesienia poziomu foto realizmu uzyskany 

w wyniku obliczeń numerycznych rozkład światłocieni na elewacji został w postaci 

maski naniesiony na obraz obiektu rzeczywistego. Operacja ta zastała wykonana dla 

dwóch temperatur barwowych: 3000 K (rys. 12) oraz 4000 K (rys. 13). 

 

Rysunek 12. Koncepcja I – iluminacja obiektu ciepła barwa światła [opracowanie własne] 

 

Rysunek 13. Koncepcja II – iluminacja obiektu neutralna barwa światła [opracowanie własne] 

Przedstawione na rysunkach 12 oraz 13 wizualizacje obrazują finalną propozycję 

iluminacji obiektu ratusza w Porto dla dwóch wariantów zastosowanej temperatury 

barwowej źródeł światła. Zastosowanie nowoczesnych opraw z półprzewodnikowymi 



Iluminowanie obiektów z elewacjami o odbiciu lambertowskim  

na przykładzie ratusza miejskiego w Porto 

 

133 

 

źródłami światła, odpowiedni dobór i ich nakierowanie umożliwia wyeksponowanie 

atrakcyjnych wizualnie detali obiektu, przez co obiekt ten staje się atrakcyjną wizy-

tówką miasta, również w porze nocnej. 

6. Podsumowanie 

W pracy przedstawiono projekt iluminacji obiektu z elewacją o odbiciu lamberto-

wskim ratusza miejskiego w Porto. Rzeczywisty obraz obiektu został przedstawiony 

poprzez nową koncepcję oświetlenia budynku z wykorzystaniem odbicia Lamberto-

wskiego.  

Z wykorzystaniem zaawansowanego środowiska graficznego zrealizowano model 

odzwierciedlający rzeczywisty obiekt, w którym dopracowano szczegóły architekto-

niczne oraz ogólną skalę obiektu.  

W pracy przedstawione zostały koncepcje oświetlenia, które według autorów naj-

bardziej wpłyną na nowe postrzeganie obiektu przez odbiorców. Zastosowana w pro-

jekcie technika umożliwia oświetlenie ratusza w Porto w sposób mieszany łączący 

w sobie cechy metody zalewowej i punktowej, co czyni budowlę niezwykle atrakcyjną 

wśród innych zabytków architektonicznych miasta. Poprzez nowe warianty oświetlenia 

ratusza udało się uwidocznić historyczny charakter budynku, a jednocześnie podkreślić 

nierozerwalny związek ze współczesnym Porto.  

Iluminacje zaproponowane przez autorów są możliwe do wykonania. Spełnione są 

podstawowe zasady iluminowania obiektów, uwidaczniające najmniejsze detale archi-

tektoniczne przy zachowaniu odpowiednich stref oraz wysokości budynku [1-3]. 
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Iluminowanie obiektów z elewacjami o odbiciu lambertowskim na przykładzie 

ratusza miejskiego w Porto 

Streszczenie 

We współczesnym społeczeństwie iluminacja pełni znaczącą funkcję. Oświetlenie zewnętrzne wpływa na 

aktywność ludzką w nocy, umożliwiając dostrzeżenie istotnych szczegółów oraz wyróżnienie cech obiek-

tów o znaczeniu architektonicznym, historycznym lub komercyjnym. Ważnym trendem w branży iluminacji 
fasad są rozwiązania oświetleniowe umożliwiające elastyczne, indywidualne dopasowanie się obiektu do 

klimatu panującego w mieście. 

W pracy zostały przedstawione koncepcje oświetlenia miejskiego ratusza zlokalizowanego przy głównej 

ulicy Avenida dos Aliados w Porto. Jest to jeden z głównych obiektów turystycznych miasta. Obiekt obecnie 
oświetlony jest zalewowo z dalekiej odległości co powoduję znaczne uogólnienie iluminacji budynku. 

W celu przedstawienia koncepcji na oświetlenie budynku oraz podkreślenia jego walorów architekto-

nicznych na tle miasta, stworzono model komputerowy, przedstawiający rzeczywisty obiekt, zachowując 

oryginalny wzór fasady i proporcje obiektu.  
W pracy przedstawiono etapy projektowania obiektu obejmujące opis budowy modelu, dobór odpowied-

nich tekstur, modelowanie szczegółów obiektu, dobór opraw oświetleniowych oraz wykonanie finalnych 

wizualizacji wariantów oświetlenia ratusza. Szczególną uwagę zwrócono na elewację obiektu charaktery-

zującą się odbiciem lambertowskim. 
Zrealizowane i przedstawione w pracy koncepcje oświetlenia spełniają podstawowe zasady iluminowania 

obiektów, podkreślając najmniejsze detale architektoniczne.  

Słowa kluczowe: iluminacja, projekt oświetlenia architektonicznego, model komputerowy, oświetlenie, 

półprzewodnikowe źródła światła, tekstury 

Illumination of buildings with Lambertian facades on the example of the city hall 

in Porto 

Abstract 

In modern society, illumination plays a significant role. Outdoor lighting influences human activity at 
night, making it possible to see important details and distinguish features of objects of architectural, 

historical or commercial importance. An important trend in the façade illumination industry are lighting 

solutions enabling flexible, individual adjustment of the facility to the city climate. 

The work presents lighting concepts for the city hall located on the main street, Avenida dos Aliados in 
Porto. It is one of the main tourist attractions of the city. The object is currently floodlit from a long 

distance, which results in a significant generalization of the illumination of the building. 

In order to present the concept for the lighting of the building and to emphasize its architectural values 

against the city background, a computer model was created, showing the real object, keeping the original 
pattern of the facade and the proportions of the object. 

The work presents the stages of designing the facility, including the description of the model construction, 

selection of appropriate textures, modeling of the details of the facility, selection of lighting fixtures and the 

implementation of final visualizations of lighting variants of the town hall. Particular attention was paid to 
the facade of the building with a Lambertian reflection. 

The lighting concepts implemented and presented in the work meet the basic principles of illuminating 

objects, emphasizing the smallest architectural details.  

Keywords: floodlighting, architectural lighting design, computer model, lighting, semiconductor light 
sources, textures 
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Zalety i ograniczenia  

naturalnego chłodzenia domów jednorodzinnych 

1. Wstęp 

Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat klimat w Polsce uległ znacznemu 

ociepleniu. Zimy stały się łagodniejsze, a lata bardziej upalne i dłuższe. Wg ostatniego 

raportu Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC, ang. Intergovernmental 

Panel on Climate Change) [1] w XXI w. prognozowana globalna średnia temperatura 

powierzchni ma wzrosnąć w zakresie od 1,5 do nawet 4,0°C [2]. Takie zmiany mogą 

spowodować, że przez coraz większą część roku temperatura powietrza wewnętrznego 

w budynkach będzie zbyt wysoka, w efekcie czego użytkownicy będą odczuwać 

dyskomfort cieplny, a tym samym coraz częściej decydować się na system chłodzenia. 

W związku z tym projektanci nie skupiają się już tylko na ograniczeniu zapotrze-

bowania na ciepło, ale także na chłód. Co więcej, działania, które miały zapewnić jak 

najmniejsze straty ciepła np. izolowanie przegród zewnętrznych budynku, mogą 

przynieść odwrotny skutek. Zbyt dobrze zaizolowany i szczelny budynek będzie prze-

grzewany w okresach, kiedy temperatura powietrza zewnętrznego jest wysoka z powodu 

znacznie ograniczonej wymiany ciepła z otoczeniem.  

W przypadku domów mieszkalnych jednorodzinnych chłodzenie mechaniczne np. 

przy użyciu klimatyzatorów typu split jest najczęściej stosowanym rozwiązaniem 

poprawy warunków komfortu w okresie letnim. Stosowanie chłodzenia mechanicznego 

powoduje wzrost kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych oraz negatywnie wpływa 

na środowisko z powodu dodatkowej emisji CO2, związanej z wytworzeniem energii 

elektrycznej. Alternatywnym rozwiązaniem do klasycznej mechanicznej klimatyzacji 

jest stosowanie chłodzenia pasywnego, z wykorzystaniem dodatkowego nawiewu 

powietrza zewnętrznego. Takie rozwiązanie umożliwia wykorzystanie naturalnego 

chłodu powietrza zapewnionego przez klimat bez konieczności zużywania dodatkowej 

energii na chłodzenie. Strumień powietrza może dopływać do pomieszczeń w budynku 

naturalnie (przez otwarte okna) lub może być wymuszony za pomocą wentylatorów. 

Istnieją również rozwiązania mieszane, które polegają na wykorzystaniu zarówno 

pasywnych, jak i mechanicznych systemów chłodzenia w celu uzyskania warunków 

komfortu cieplnego przez cały rok. Dostępne są też systemy, w których pasywne chło-

dzenie odbywa się tylko przez część doby, kiedy temperatura powietrza zewnętrznego 

mieści się w odpowiednim zakresie do chłodzenia pomieszczeń np. w nocy. 

                                                                   
1 izabela.sarna@polsl.pl, Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania, Wydział Inżynierii 
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Wykorzystanie wentylacyjnego chłodzenia pasywnego jest tematem dyskusji 

naukowych. W 2013 r., w ramach programu International Energy Agency Energy in 

Buildings and Communities (IEA EBC), powstał projekt dotyczący chłodzenia z wy-

korzystaniem wentylacji naturalnej [3]. Głównym celem było opracowanie metod 

projektowania i narzędzi związanych z przewidywaniem, oceną i eliminacją potrzeby 

chłodzenia i ryzyka przegrzewania budynków, a także przygotowaniem energoosz-

czędnych rozwiązań chłodzenia w budynkach. Efekty prac można znaleźć w publikacji 

Kolokotroniego i Heiselberga [4]. Wśród metod pasywnego chłodzenia najtańszą jest 

chłodzenie przez otwieranie okien, szczególnie w przypadku sterowania przez miesz-

kańców [5]. Grygierek i in. [6] zaproponowali optymalne czasy otwierania okien przez 

mieszkańców pod kątem zapewnienia komfortu przez największą liczbę godzin 

w ciągu roku i przy jak najmniejszym zapotrzebowaniu na ciepło. Do oceny komfortu 

wykorzystano model adaptacyjny, w którym oczekiwana temperatura komfortowa jest 

uzależniona od temperatury powietrza na zewnątrz budynku [7]. Drugim sposobem 

sterowania otwieraniem okien jest sterowanie automatyczne przy użyciu siłowników. 

W pracy Staziego i in. [8] przeprowadzono analizę systemu automatycznego otwierania 

okien dla dwóch sal szkolnych. System opierał się na korelacji komfortu cieplnego 

oraz jakości powietrza w pomieszczeniach i bazował na algorytmie adaptacyjnym 

Humphreysa. Algorytm opiera się na szeroko akceptowalnej teorii komfortu adapta-

cyjnego i bazuje na zależności między temperaturą operatywną a temperaturą komfortu. 

Wykazano, że zaproponowany system zapewnia dobrą jakość powietrza (niski poziom 

stężenia CO2) i komfort cieplny.  
Czasami chłodzenie pasywne może okazać się niewystarczające, szczególnie 

w cieplejszych klimatach. Gdy temperatura powietrza zewnętrznego jest zbyt wysoka. 
W takich przypadkach powinno się łączyć naturalne wentylacyjne chłodzenie z mecha-
nicznym. Tuck i in. [9] przedstawili strategie stosowania pasywnego chłodzenia z wen-
tylacją pełną, dzienną i nocną oraz bez tego systemu, w celu zmniejszenia zużycia 
energii. Przeprowadzili kampanię pomiarową w domu jednorodzinnym w Malezji. Dla 
porównania wykonano również pomiary systemu mieszanego, składającego się z wen-
tylacji mechanicznej i klimatyzatora. Na podstawie przeprowadzonych badań autorzy 
stwierdzili konieczność połączenia pasywnego chłodzenia z systemem mieszanym 
w klimacie ciepłym i wilgotnym. Z kolei Kitagawa i in. [10] przeanalizowali połączenie 
chłodzenia wentylacyjnego z systemem promiennikowego chłodzenia podłogowego 
w klimacie gorącym i wilgotnym. Głównym celem było określenie typu okna, który miał 
zapewnić jak najlepszy przepływ powietrza w pomieszczeniu pod kątem efektywności 
chłodzenia pasywnego i promiennikowego. Najlepszy efekt uzyskano przy zastoso-
waniu poziomego obrotowego okna. Gomis i in. [11] dokonali przeglądu badań z ostat-
nich 10 lat w zakresie systemów mieszanych, wykorzystujących zarówno naturalne, 
jak i mechaniczne chłodzenie. Przegląd obejmował analizę kluczowych czynników, 
które określają potencjał budynku w zakresie oszczędzenia energii, tj. założenia do 
symulacji, wybrany model komfortu, systemy HVAC (ang. heating, ventilation and air 
conditioning). Szczegółowo skupiono się na metodach sterowania systemem hybrydo-
wym. Wykazano, że klimaty ciepłe i umiarkowane są najbardziej odpowiednie dla 
wentylacji hybrydowej. Z kolei w pracy Sarny i in. [12] dokonano analizy zapotrzebo-
wania na ciepło i chłód oraz komfortu cieplnego człowieka w budynku jednoro-
dzinnym dla dwóch sposobów chłodzenia: mechanicznego przy użyciu klimatyzatorów 
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i pasywnego, w którym powietrze zewnętrzne było dostarczane przez otwieranie okien 
dla obecnego rzeczywistego i standardowego klimatu w Polsce. Porównano również 
warunki cieplne dla budynku o izolacji przegród zgodnej ze standardami na 2017 r. 
i z wymaganiami dla budynków pasywnych. Badania wykazały, że w obecnym klimacie 
można stosować chłodzenie pasywne zamiast chłodzenia mechanicznego w budynkach 
mieszkalnych. Takie rozwiązanie obniża koszty zużycia energii przy jednoczesnym 
zapewnieniu komfortu. Przykład wykorzystania chłodzenia pasywnego odbywającego 
się w sposób wymuszony przedstawiono w pracy Grygierka i Ferdyn-Grygierek [13]. 
Autorzy zastosowali chłodzenie pasywne oparte na mechanicznym nawiewnie nie-
uzdatnionego powietrza zewnętrznego. Do regulowania ilości strumienia powietrza 
nawiewanego użyto sterownika rozmytego oraz zastosowano optymalizację sterownika 
bazującą na metodzie algorytmów genetycznych. Obliczenia były przeprowadzone 
w programie EnergyPlus dla klimatu umiarkowanego przejściowego występującego 
w Polsce. Wykazano, że stosowanie optymalnie sterowanej wentylacji mechanicznej 
pozwala na zwiększenie komfortu cieplnego, przy liczbie godzin dyskomfortu na 
poziomie zaledwie 2% w ciągu roku.  

Celem tej pracy była analiza efektywności pasywnego chłodzenia domów jedno-
rodzinnych pod kątem możliwości zapewnienia warunków komfortu cieplnego miesz-
kańców. Przeanalizowano dwa sposoby chłodzenia pasywnego: 1) powietrzem zew-
nętrznym dostarczanym przez wentylatory oraz 2) powietrzem zewnętrznym napły-
wającym do pomieszczeń przez okna, otwierane automatyczne lub ręcznie przez 
mieszkańców. Dla wszystkich przypadków przeprowadzono symulacje cieplne w pro-
gramie EnergyPlus w warunkach dynamicznych dla typowych oraz prognozowanych 
przyszłych danych klimatycznych dla Katowic. Jak pokazuje stan wiedzy, do tej pory 
przeprowadzono wiele badań nad problemem przegrzewania budynków i stosowania 
pasywnego chłodzenia w klimatach gorących i wilgotnych. Brakuje badań dla budynków 
zlokalizowanych w klimatach chłodniejszych, gdzie problem dyskomfortu cieplnego 
zaczyna się dopiero nasilać ze względu na globalne ocieplanie. Bezpośrednie przełożenie 
wyników pomiędzy różnymi klimatami jest niemożliwe. Dotychczasowe prace dla 
klimatu umiarkowanego obejmują obecne warunki, brakuje badań nad efektywnością 
pasywnego chłodzenia w warunkach przyszłego klimatu, szczególnie dla budynków 
z wentylacją naturalną, które są trudniejsze do modelowania. Praca jest kontynuacją 
badań przedstawionych w publikacji Sarny i in. [14] oraz stanowi uzupełnienie pracy 
Grygierka i Sarny [15].  

2. Metoda 

2.1. Obiekt badań 

Obiektem badań była prawa część domu mieszkalnego w zabudowie bliźniaczej, 
o powierzchni użytkowej 92 m

2
, mieszczącego się w południowej części Polski 

w Skoczowie (rys. 1). Analizowany budynek był przeznaczony dla rodziny 2 + 2 i składał 
się z 2 kondygnacji: parteru i użytkowego poddasza oraz nieogrzewanego strychu. 
W tabeli 1 przedstawiono zestawienie pomieszczeń wraz z powierzchniami użytkowymi. 
Dom został oddany do użytku w 2018 r. Ściany budynku zostały wykonane z cegły oraz 
zaizolowane styropianem. Natomiast do zaizolowania stropów i dachu wykorzystano 
wełnę mineralną, a do podłogi – styropian. Grubość izolacji wszystkich przegród zew-
nętrznych była tak dobrana, aby współczynniki przenikania ciepła były zgodne ze stan-
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dardami obowiązującymi w 2017 r. [16]. Okna zewnętrzne składały się z dwukomo-
rowej szyby Glass Solution-Saint Gobain o współczynniku całkowitej przepuszczal-
ności energii słonecznej g = 52% oraz ramy PCV. Wartości współczynnika przenikania 
ciepła U dla poszczególnych przegród podano w tabeli 2. W budynku zaprojektowano 
wentylację naturalną oraz instalację centralnego ogrzewania, w której źródłem ciepła 
był kocioł gazowy [14].  

Tabela 1. Zestawienie pomieszczeń budynku  

Pomieszczenie Powierzchnia użytkowa, m2 

Parter 

Wiatrołap 3,05 

Otwarta kuchnia 8,90 

Salon 27,50 

Komunikacja 3,25 

Łazienka 4,56 

Poddasze  

Pokój dziecka 1 12,10 

Pokój dziecka 2 10,65 

Sypialnia 7,60 

Łazienka  6,35 

Przedpokój 3,71 

 Źródło: Opracowanie własne  

Tabela 2. Wartości współczynnika przenikania ciepła U dla przegród budowlanych  

Przegroda Współczynnik przenikania ciepła U, W/(m2·K) 

Ściana zewnętrzna 0,23 

Podłoga na gruncie 0,30 

Strop wewnętrzny między poddaszem a strychem 0,18 

Stropodach 0,18 

Okno 0,90 

 Źródło: Opracowanie własne  

 

 

 

Rysunek. 1. Rzeczywisty widok budynku (po lewej) i jego model w programie SketchUp (po prawej) [14] 
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2.2. Model cieplny 

Model cieplny budynku został przygotowany w programie OpenStudio [17], w któ-
rym zbudowano geometrię budynku oraz wprowadzono dane dotyczące jego użytko-
wania. Następnie ze względu na ograniczenia OpenStudio, brak możliwości połączenia 
z innymi programami koniecznymi do wykonania analizy, gotowy model zaimporto-
wano do programu EnergyPlus [18]. W tym programie zostały przeprowadzone wszy-
stkie symulacje z 15-minutowym krokiem czasowym dla pełnego roku kalendarzowego. 
Model budynku został podzielony na 10 stref cieplnych odpowiadających pomiesz-
czeniom, kuchnia i salon stanowiły jedną strefę ze względu na brak ściany działowej.  

Do przeprowadzenia symulacji przyjęto następujące założenia: 

 Zyski ciepła od urządzeń zgodnie z normą ASHRAE (ang. American Society of 
Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers) [19]; 

 Zyski ciepła całkowitego od ludzi: 126 W/osobę [19]. Harmonogram użytkowania 
został przygotowany w oparciu o zachowanie tradycyjnej rodziny 2 + 2; 

 Zyski od oświetlenia: 2 W/m
2 
z funkcją „DaylightingControl”, która steruje urucha-

mianiem źródeł światła w zależności od natężenia oświetlenia w pomieszczeniu, 
poniżej 300 lx światło było włączane;  

 Rolety wewnętrzne zasłaniające okna, jeśli natężenie promieniowania słonecznego 
było większe od 27 W/m

2
; 

 Idealnie nadążne źródło ciepła (bez strat na regulację), temperatura ogrzewania 
w ciągu dnia wynosiła 21°C, a w nocy 18°C (od godz. 23:00 do 5:00); 

 Model infiltracji powietrza bazujący na metodzie „Infiltration by Effective Leakage 
Area” (ELA). Efektywną powierzchnię wycieku obliczono na podstawie badań 
dotyczących szczelności okien w polskich budynkach mieszkalnych [20, 21] oraz 
wytycznych ASHRAE [22]. Wartość współczynnika szczelności dla okien wynosiła 
a = 0,3 m

3
/(m·h·Pa

0,67
). Wyniki uzyskane w walidacji modelu budynku [14] pozwa-

lają stwierdzić, że wartości te zostały prawidłowo dobrane; 

 Model adaptacyjny do analizy komfortu cieplnego [7]. Parametrem opisującym 
komfort cieplny była liczba godzin dyskomfortu cieplnego Hdys. Był to czas, 
w którym mieszkańcy przebywali w pomieszczeniach i podczas którego tempe-
ratura powietrza przekraczała zakres II kategorii adaptacyjnego modelu komfortu 
cieplnego. Parametr nie obejmował godzin, w których nie było ludzi w budynku. 
W ciągu tygodnia mieszkańcy przebywali w pomieszczeniach w sumie 280 godzin; 

 Parametry materiałów budowlanych przyjęto zgodnie z danymi producentów  
[14, 15]. 

2.3. Pasywne chłodzenie budynku 

W pracy przedstawiono dwie grupy metod wykorzystania nieuzdatnianego powietrza 
zewnętrznego do chłodzenia budynku. Pierwsza grupa metod bazowała na montażu 
dodatkowych wentylatorów nawiewnych i obejmowała dwa typy wentylatorów: 
o zmiennym oraz o stałym strumieniu powietrza nawiewanego. Założono, że wenty-
latory mogą być włączone i wyłączone w każdym kroku symulacji, ale w celu unik-
nięcia przeciągów wymiana powietrza w pomieszczeniu nie mogła przekraczać 3 h

-1
. 

Druga grupa metod polegała na sterowaniu otwieraniem okien przy użyciu automa-
tycznych siłowników lub ręcznie przez mieszkańców. W przypadku automatycznego 
sterowania, okna były otwierane zawsze z takim samym 2-centymetrowym stopniem 
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otwarcia i tylko w trakcie przebywania ludzi w budynku. Natomiast przy ręcznym 
otwieraniu założono trzy stopnie otwarcia. W obu przypadkach do modelowania 
otwarcia okna zastosowano wbudowaną w EnergyPlus metodę „Wind and Stack Open 
Area”. Dodatkowo wprowadzono specjalne sterowniki zerowego rzędy Takagi-Sugeno-
Kanga (sterownik TSK) [23], których zadaniem było określenie momentu zmiany usta-
wienia okien, strumienia nawiewanego powietrza przez wentylatory oraz powierzchni 
otwarcia okna przez ludzi. Dane te były zmieniane w trakcie trwania symulacji. Ste-
rowniki TSK bazuje na logice rozmytej, opisującej zjawiska i pojęcia nieprecyzyjne. 
Sterownik rozmyty może zamienić nieprecyzyjne informacje podane przez eksperta na 
konkretne działanie. W niniejszej pracy zdecydowano, że w procesie budowy sterow-
nika rolę eksperta zastąpi optymalizacja sterownika. Do optymalizacji wybrano wielo-
kryterialną metodę algorytmów genetycznych – NSGA-II, gdzie były minimalizowane 
dwie funkcje celu: 

 Sumaryczna liczba godzin dyskomfortu cieplnego w pomieszczeniach (Hdys, h); 

 Roczne zapotrzebowanie na ciepło budynku (Qh, kWh); 
Optymalizacja zapewniała poprawę Hdys przy minimalnym zwiększeniu Qh, i została 

przeprowadzona przy użyciu połączenia trzech programów EnergyPlus, MATLAB [24] 
i Python [25]. Szczegółowe informacje znajdują się w publikacji Grygierka i Sarny [15]. 

2.4. Klimat 

Symulacje zostały przeprowadzone w warunkach dynamicznych dla dwóch klima-
tów dla Katowic, znajdujących się ok. 60 km od Skoczowa. W pierwszym przypadku 
był to klimat standardowy opracowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju do 
wykorzystania w obliczeniach budynków [26] na podstawie danych z 30 lat (1971-2000) 
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) [27]. Dane dla drugiego progno-
zowanego klimatu na 2050 r. zostały przygotowane na podstawie klimatu standar-
dowego oraz zgodnie z dokumentem SRES (ang. Special Report on Emissions Sce-
narios) [28], opublikowanym przez IPCC [1] Wybrano najbardziej niekorzystny scena-
riusz (A2) pod względem prognozowanej emisji CO2. Porównanie temperatury zew-
nętrznej klimatów wykorzystanych w badaniach przedstawiono w tabeli 3. 

Tabela 3. Porównanie wartości temperatury zewnętrznej w klimatach przyjętych do analizy  

Temperatura zewnętrzna Klimat 
standardowy 

Klimat 
prognozowany 

Średnia roczna 8,0°C 11,0°C 

Minimalna roczna -18,3°C -13,8°C 

Maksymalna roczna 30,8°C 37,6°C 

Średnia w okresie grzewczym  
(od września do maja) 

5,0°C 7,7°C 

Średnia w okresie letnim  
(od czerwca do lipca) 

17,2°C 20,6°C 

Źródło: Opracowanie własne  

3. Wyniki i dyskusja  

Symulacje zostały przeprowadzone dla dwóch klimatów i 4 typów chłodzenia 
pasywnego. W tabeli 4 przedstawiono zestawienie wszystkich wariantów. Zgodnie 
z założeniami optymalizacji do analizy wybrano wyniki symulacji o najmniejszej 
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liczbie godzin dyskomfortu, przy minimalnym wzroście zapotrzebowania na ciepło dla 
każdego wariantu. Dodatkowo sprawdzono również czy przy stosowaniu pasywnego 
chłodzenia mogło pojawiać się zjawisko przeciągu. Wyniki przedstawiono w tabeli 5. 
Najniższą wartość Hdys uzyskano dla pierwszego wariantu, a największą dla wariantu 8. 
Należy zaznaczyć, że wartości były bardzo niskie dla wszystkich przypadków, 
w klimacie standardowym liczba godzin dyskomfortu cieplnego dla najniekorzystniej-
szego przypadku (wariant 4) wynosiła niecałe 9 godzin, a w klimacie prognozowanym 
na 2050 r. 103 godziny (wariant 8). Zauważono także, że niższe wartości Hdys uzyskano 
dla wariantów z wentylatorami niż otwieraniem okien. W klimacie prognozowanym 
wartość Hdys dla ręcznego otwierania okien (wariant 8) była ośmiokrotnie wyższa niż 
dla wentylatorów o zmienny przepływie powietrza (wariant 5). Było to spowodowane 
tym, że w przypadku wentylatorów przepływ powietrza odbywał się w sposób wymu-
szony i warunki zewnętrzne nie wpływały na jego efektywność co miało miejsce przy 
przepływie powietrza przez uchylone okna. Co więcej, w celu zapewnienia odpowied-
nich warunków komfortu w pomieszczeniu otwieranie okien powodowało powstawanie 
zjawiska przeciągu. W przypadku automatycznego otwierania okien liczba wymian 
powietrza przekraczała 19 h

-1
 (wariant 3 i 7). Zdecydowanie niższe wartości liczby 

wymian otrzymano dla chłodzenia pasywnego przy użyciu wentylatorów, w ekstre-
malnych przypadkach wartość wynosiła 3 h

-1
 (wariant 5). Zaobserwowano również 

w przyszłym klimacie zdecydowany spadek Qh o ok. 21-25% (w zależności od metody 
chłodzenia) w porównaniu z wariantami dla klimatu standardowego. Jednocześnie 
stwierdzono wzrost Hdys o 50 razy (wariant 6), 8 razy (wariant 7) i 5 razy (wariant 8), 
a w przypadku wariantu 5 pojawienie się godzin dyskomfortu.  

Na rysunku 2 i 3 porównano przebieg temperatury wewnętrznej w salonie (pomiesz-

czenie o największym nasłonecznieniu i wysokich zyskach ciepła) bez lub ze stosowa-

niem chłodzenia pasywnego. Wybrano najefektywniejszy sposób chłodzenia pasywnego 

pod względem minimalnej wartości Hdys i niewielkiej liczby wymian powietrza, czyli 

wykorzystanie wentylatorów o zmiennym przepływie powietrza. Zaobserwowano 

znaczny spadek temperatury powietrza wewnętrznego o nawet 6°C w okresie letnim 

oraz niewielki wzrost temperatury w okresie zimowym, maksymalnie o 2°C. Dla 

prognozowanych przyszłych danych klimatycznych spadek temperatury w okresie 

letnim był jeszcze większy, wynosił w ekstremalnych przypadkach 8°C, natomiast 

w okresie zimowym wzrost temperatury był na podobnym poziomie jak w przypadku 

klimatu standardowego (2°C).  

Tabela 4. Warianty symulacji  

Nr wariantu  Klimat  Typ pasywnego chłodzenia 

1 Standardowy Wentylatory o zmiennym przepływie powietrza 

2 Standardowy Wentylatory o stałym przepływie powietrza  

3 Standardowy Automatyczne otwieranie okien 

4 Standardowy Ręczne otwieranie okien 

5 Przyszły Wentylatory o zmiennym przepływie powietrza 

6 Przyszły Wentylatory o stałym przepływie powietrza  

7 Przyszły Automatyczne otwieranie okien 

8 Przyszły Ręczne otwieranie okien 

Źródło: Opracowanie własne  
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Tabela 5. Wyniki symulacji  

Nr 

wariantu  

Liczba godzin 

dyskomfortu (suma 

z wszystkich 
pomieszczeń), h  

Roczne 

zapotrzebowanie na 

ciepło budynku, kWh 

Maksymalna liczba 

wymian powietrza, h-1 

1 0,0 3559 2,6 

2 0,3 3702 1,3 

3 7,7 3823 19,3 

4 21,0 3686 9,6 

5 8,5 2828 3,0 

6 15,0 2836 2,4 

7 60,5 2891 19,5 

8 102,7 2764 14,7 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Rysunek 2. Przebieg temperatury wewnętrznej w salonie bez chłodzenia oraz przy stosowaniu chłodzenia 

przy użyciu wentylatorów o zmiennym przepływie powietrza dla klimatu standardowego  

 

Rysunek 3. Przebieg temperatury wewnętrznej w salonie bez chłodzenia  

oraz przy stosowaniu chłodzenia przy użyciu wentylatorów o zmiennym przepływie powietrza  

dla klimatu przyszłego prognozowanego na 2050 r. 
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4. Wnioski 

Na podstawie przeprowadzonej analizy wyników symulacji stwierdzono, że: 

 W typowym klimacie dla Polski można stosować chłodzenie pasywne zamiast 

tradycyjnego chłodzenia mechanicznego. Udział liczby godzin dyskomfortu jest 

poniżej 1% całkowitego czasu przebywania ludzi w pomieszczeniach. Natomiast 

w klimacie prognozowanym na 2050 r. takie rozwiązanie może okazać się niewy-

starczające. Szczególnie w przypadku chłodzenia powietrzem dostarczanym przez 

otwieranie okien;  

 Najskuteczniejszą metodą chłodzenia pasywnego jest zastosowanie wentylatorów 

o zmienny przepływie powietrza. Takie rozwiązanie w połączeniu z odpowiednią 

regulacją zapewnia bardzo dobry komfort cieplny przy niewielkim wzroście 

zapotrzebowania na ciepło budynku w klimacie prognozowanym na 2050 r. Jednak 

będzie to powodowało dodatkowe koszty eksploatacyjne związane z dostarczeniem 

energii elektrycznej do zasilania wentylatorów, co stanowi wadę tego rozwiązania. 

W wariancie z wykorzystaniem automatycznie otwieranych okien również będzie 

potrzebna dodatkowa energia do zasilania siłowników, jednak zdecydowanie 

mniejsza niż w przypadku wentylatorów. Co więcej, zarówno przy zastosowaniu 

wentylatorów, jak i siłowników należy dokupić system sterujący. Jedynym 

rozwiązaniem, które nie generuje dodatkowych kosztów jest otwieranie okien przez 

użytkowników; 

 Głównym ograniczeniem chłodzenia pasywnego jest zależność wydajności systemu 

od warunków zewnętrznych: prędkości wiatru i różnicy temperatury pomiędzy 

środowiskiem zewnętrznym a wewnętrznym. Dodatkowo w przypadku sterowania 

otwierania okien przez użytkowników trudne jest do uzyskania maksymalnej 

efektywności systemu. Mieszkańcy często otwierają okna intuicyjnie np. jak odczu-

wają duszność, co nie jest zawsze dobrym rozwiązaniem, ponieważ dostarczają 

w takim przypadku cieplejsze powietrze do pomieszczenia; 

 Przy chłodzeniu poprzez otwieranie okien w celu zapewnienia temperatury kom-

fortu należy nawiewać duży strumień powietrza zewnętrznego. Co może powodo-

wać ryzyko przeciągów. W skrajnych przypadkach liczba wymian powietrza 

przekraczała 19 h
-1
.  

Uwagi ogólne/Podziękowania  

Praca była wspierana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach 

subwencji na badania. 
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Zalety i ograniczenia naturalnego chłodzenia domów jednorodzinnych 

Streszczenie  

Systemy grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne w budynku odpowiadają za znaczną część całkowitego 

zużycia energii. W dobie ocieplającego się klimatu zmniejsza się udział ogrzewania, a rośnie znaczenie 
chłodzenia i efektywnych rozwiązań w tym zakresie. Alternatywnym rozwiązaniem do klasycznej mecha-

nicznej klimatyzacji jest stosowanie chłodzenia pasywnego, z wykorzystaniem dodatkowego nawiewu 

nieuzdatnionego powietrza zewnętrznego. Celem pracy była analiza efektywności pasywnego wentyla-

cyjnego chłodzenia domów jednorodzinnych pod kątem możliwości zapewnienia warunków komfortu 
cieplnego mieszkańców. Przedstawiono najczęściej stosowane metody naturalnego chłodzenia wraz omó-

wieniem ich możliwości i ograniczeń. Jako obiekt badań wybrano dom jednorodzinny z naturalną wenty-

lacją. Analizy wykonano w oparciu o wyniki symulacji cieplnych budynku z wykorzystaniem programu 

EnergyPlus. Obliczenia przeprowadzono w warunkach dynamicznych dla typowych oraz prognozowanych 
przyszłych danych klimatycznych dla Katowic. Symulacje obejmowały dwa sposoby pasywnego chło-

dzenia budynku 1) powietrzem zewnętrznym dostarczanym przez wentylatory oraz 2) powietrzem zew-

nętrznym napływającym do pomieszczeń przez okna, które otwierane były automatyczne lub ręcznie przez 

mieszkańców. Wyniki badań pokazały, że w obecnym polskim klimacie można stosować chłodzenie pa-
sywne; zapewnia ono warunki komfortu cieplnego przez niemal cały rok. Najbardziej efektywnym rozwią-

zaniem było chłodzenie realizowane przy użyciu wentylatorów sterowanych automatycznie. W klimacie 

prognozowanym na 2050 r. zaobserwowano znacząco większą liczbę godzin dyskomfortu.  

Słowa kluczowe: naturalne chłodzenie, EnergPlus, komfort cieplny, symulacje budynków, globalne ocieplenie  
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Advantages and limitations of natural cooling of single-family houses 

Abstract  

Heating, ventilation, and air-conditioning systems account for a significant part of total energy consump-

tion in buildings. In the era of a warming climate, the share of heating decreases, and the importance of 
cooling and effective solutions in this area increases. An alternative solution to the classic mechanical air-

conditioning is the use of passive cooling with the use of an additional supply of untreated outside air. The 

study aimed to analyze the efficiency of passive ventilation cooling of single-family houses in terms of the 

possibility of ensuring thermal comfort conditions for residents. The most commonly used methods of 
natural cooling are presented together with their possibilities and limitations. A single-family house with 

natural ventilation was selected as the research object. The analyzes were performed based on the results of 

thermal simulations of the building using the EnergyPlus program. The calculations were performed under 

dynamic conditions for typical and forecast future climate data for Katowice. The simulations were 
conducted for two methods of building passive cooling: 1) external air supplied by fans and 2) external 

airflow into the rooms through windows that were opened automatically or manually by residents. The 

research results showed that in the current Polish climate, passive cooling can be used; it provides the 

conditions of thermal comfort almost all year. The most effective solution was cooling with automatically 

controlled fans. In the climate projected for 2050, significantly more hours of discomfort were observed. 

Keywords: passive cooling, EnergyPlus, thermal comfort, building performance simulation, global 

warming 
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Czy splot ma znaczenie?  

Analiza transportu wilgoci w tkaninach bawełnianych 

1. Wprowadzenie  

Bawełna jest powszechnie stosowanym surowcem pochodzenia naturalnego 

w produkcji odzieży. Coraz częściej, oprócz tradycyjnej, konwencjonalnej bawełny, 

producenci odzieży wykorzystują bawełnę organiczną. Krzewy bawełny uprawiane są 

na wszystkich kontynentach, z wyjątkiem Antarktydy. Ze względu na swoje bardzo 

dobre właściwości higroskopijne, surowiec ten stosowany jest również w produkcji 

bielizny, bandaży itp. [1, 2].  

Ważnym aspektem w procesie projektowania dzieży jest zapewnienie odpowied-

niego komfortu użytkowania. Użytkownik odzieży ma poczucie komfortu w momencie, 

w którym organizm znajduje się w stanie równowagi termicznej, a sam użytkownik 

odczuwa zgodność między warunkami zewnętrznymi a wrażeniami psychofizycz-

nymi. Komfort użytkowania odzieży oznacza brak dyskomfortu, czyli negatywnych 

odczuć spowodowanych przez odzież. Dyskomfort może być wywołany przez wiele 

czynników, takich jak: pocenie się, szorstkość materiału odzieżowego, brak swobody 

ruchów, za ciasny wyrób, itp. [3]. 

Wyróżnia się 4 typy komfortu: 

 komfort dopasowania – jest to stan, który zapewnia użytkownikowi wygodę 

w trakcie użytkowania odzieży oraz zapewnia mu swobodę ruchów [4]; 

 komfort sensoryczny – jest to subiektywny stan zadowolenia użytkownika z fizycz-

nego kontaktu wyrobu ze skórą [4]; 

 komfort psychologiczny – jest to subiektywny stan zaspokojenia potrzeb emocjo-

nalnych użytkownika związanych z użytkowaną odzieżą [4]; 

 komfort fizjologiczny (termo-fizjologiczny) – jest to najogólniej mówiąc stan 

zadowolenia z warunków termicznych otoczenia [4, 5]. Podstawą komfortu fizjolo-

gicznego jest komfort cieplny.  

Transport wilgoci w postaci płynu odgrywa bardzo ważną rolę w kształtowaniu się 

komfortu fizjologicznego. Jest on ściśle związany z odprowadzaniem potu wydziela-

nego przez organizm ludzki. Zapewnienie komfortu fizjologicznego jest obecnie jednym 

z najważniejszych kryteriów przy projektowaniu i produkcji odzieży. Zagadnienie 

komfortu termofizjologicznego jest niezwykle ważne przy niskich temperaturach, szcze-

gólnie zimą, gdy liczba warstw odzieży jest większa niż 1. Podczas dużego wysiłku 

fizycznego (wielogodzinne wędrówki górskie, sporty zimowe) organizm człowieka 

zaczyna się intensywnie pocić, przyskórna warstwa odzieży staje się wilgotna, lepka 

i nieprzyjemna w dotyku. Przebywanie w mokrym ubraniu przez dłuższy czas może 

                                                                   
1 dominikaminska92@gmail.com, Instytut Architektury Tekstyliów, Wydział Technologii Materiałowych 

i Wzornictwa Tekstyliów, Politechnika Łódzka, www.p.lodz.pl. 
2 malgorzata.matusiak@p.lodz.pl, Instytut Architektury Tekstyliów, Wydział Technologii Materiałowych 

i Wzornictwa Tekstyliów, Politechnika Łódzka, www.p.lodz.pl. 
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powodować wychłodzenie organizmu z powodu niskich temperatur, które panują na 

zewnątrz. To z kolei może prowadzić do przeziębienia lub innych problemów zdrowot-

nych. Ważne jest, aby skóra pod ubraniem była sucha, a powstała wilgoć była w łatwy 

sposób odprowadzana do otoczenia [6].  

Producenci odzieży, zwłaszcza sportowej, stawiają sobie za cel produkowanie 

odzieży, która będzie w stanie zapewnić użytkownikowi jak najlepszą zdolność zarzą-

dzania wilgocią pochodzącą od potu wydzielanego przez organizm. Ważne jest, aby 

wilgoć, która gromadzi się w warstwie przyskórnej, była w łatwy sposób odprowa-

dzana na zewnątrz. Dotyczy to nie tylko odzieży sportowej, ale także spodni, bluzek, 

koszul noszonych na co dzień, a także odzieży roboczej i ochronnej.  

Zarządzanie wilgocią to zdolność materiału tekstylnego do wchłaniania gazu lub 

wilgoci płynnej z powierzchni skóry, a następnie transportowania jej na zewnątrz przez 

materiały tekstylne do środowiska. 

Transport wilgoci przez materiały włókiennicze do atmosfery odbywa się na kilka 

sposobów [7]: 

 sorpcja – desorpcja – wilgoć w postaci potu jest pobierana z powierzchni ciała przez 

materiał włókienniczy (sorpcja), a następnie przedostaje się do suchego powietrza 

(desorpcja) [8]; 

 dyfuzja cząsteczek wody przez włókna – ciśnienie pary wodnej jest siłą napędową 

w procesie przenoszenia wilgoci z jednej warstwy materiału włókienniczego do 

drugiej warstwy. Para wodna może dyfundować przez tekstylia na dwa sposoby: 

dyfuzja wzdłuż samego włókna lub poprzez przestrzenie powietrzne pomiędzy 

włóknami; 

 proces konwekcji (unoszenia) – proces oddawania wilgoci do otoczenia, gdy wil-

gotne powietrze przepływa przez warstwę wilgoci zawartą w materiale tekstylnym; 

 transport płynnej wilgoci – przepływ wilgoci jest możliwy przez kapilary we 

włóknach. Przenoszenie cieczy przez porowatą strukturę wiąże się z procesem 

zwilżania i odprowadzania wilgoci [9]. 

Najważniejsze właściwości, którymi powinny charakteryzować się materiały 

włókiennicze z funkcją zarządzania wilgocią to:  

 jak najszybsze odprowadzanie wilgoci na zewnątrz (z powierzchni ciała do oto-

czenia); 

 utrzymywanie skóry użytkownika odzieży w stanie suchym; 

 jak najszybsze odparowanie wilgoć [10]. 

Transport wilgoci w materiałach włókienniczych jest badany za pomocą różnych 

metod. Przepuszczalność pary wodnej badana jest za pomocą urządzenia „modelu 

skóry” (metoda zaizolowanej cieplnie pocącej się pyty) oraz Permetest [11]. Metody te 

są najbardziej znane i najczęściej stosowane. Pozwalają one określić opór przenikania 

pary wodnej materiałów włókienniczych. Za pomocą ww. urządzeń przeprowadza się 

test wg procedur znormalizowanych [3, 12, 13]. Do oceny transportu wilgoci w postaci 

płynu przez materiały włókiennicze również stosuje się wiele metod. Najbardziej 

znanymi są: 

 metoda przesiąkania w pionie – jest to najprostsza metoda pomiaru nasiąkliwości 

tkanin. Z próbki testowej wycina się długi pasek o określonych rozmiarach, jeden 

koniec paska umieszcza się w żelaznej ramie, a drugi styka się z powierzchnią wody 



 

Czy splot ma znaczenie? Analiza transportu wilgoci w tkaninach bawełnianych 

 

149 

 

(lub zanurzony jest w niej na określonej wysokości). Po pewnym czasie mierzy się 

wysokość poziomu wody, która przedostała się przez pory tkaniny [14]; 

 metoda kąta zwilżania – polega na umieszczeniu kropli wody na powierzchni 

materiału włókienniczego. Po pewnym czasie mierzy się kąt zwilżania. Kąt 

zwilżania zawarty jest pomiędzy powierzchnią materiału a styczną do powierzchni 

kropli. W ten prosty sposób można określić, czy materiał tekstylny łatwo chłonie 

wilgoć i jest higroskopijny, czy wręcz przeciwnie [15]. 

Najbardziej znanym przyrządem, który służy do pomiaru transportu wilgoci w postaci 

płynnej jest Moisture Management Tester M290 firmy SDL Atlas. Pomiar oparty jest 

na metodzie badawczej opisanej w normie AATCC [16], która służy do pomiaru, oceny 

i klasyfikacji tkanin pod kątem ich zdolności do zarządzania wilgocią. Wyniki uzyskane 

za pomocą ww. metody opierają się na wodoodporności, hydrofobowości i nasiąkli-

wości, które zależą od struktury tkaniny, w tym jej geometrii. Za pomocą tej metody 

sprawdza się również zdolność tkaniny do odprowadzania wilgoci z jej powierzchni 

[16, 17]. 

Celem niniejszej pracy był ocena wytypowanych tkanin bawełnianych o różnych 

splotach w zakresie ich zdolności do transportu wilgoci w postaci płynu. Ponadto prze-

analizowano wpływ splotu na transport płynnej wilgoci w tkaninach bawełnianych. 

2. Materiały i metody badawcze 

2.1. Materiały badawcze 

Badaniom w zakresie transportu wilgoci poddano 6 tkanin bawełnianych o różnych 

splotach: płócienny, skośny 3/1 S, skośny 2/2 S, ryps podłużny 2/2 (2), ryps poprzeczny 

1/1 (010) oraz panama 2/2 (020). Raporty splotów zostały zaprezentowane na rysunku 1. 

Wszystkie warianty tkanin zostały wyprodukowane na bazie tych samych przędz: 

osnowa – 50 tex i wątek – 100 tex. 

 

Rysunek 1. Raporty splotów badanych tkanin: 1) płócienny, 2) skośny 3/1 S, 3) skośny 2/2 S, 4) ryps 

podłużny 2/2 (2), 5) ryps poprzeczny 1/1 (010), 6) panama 2/2 (020). Źródło: opracowanie własne 
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Badaniom poddano tkaniny wykończone. Proces wykończenia był jednakowy dla 

wszystkich badanych tkanin i obejmował: odklejanie, barwienie, pranie, płukanie oraz 

suszenie. Podstawowe parametry strukturalne badanych tkanin przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1. Podstawowe parametry badanych tkanin 

Parametr Jednostka Wartość 

1 2 3 4 5 6 

Splot - Pł. Sk. 3/1 

S 

Sk. 2/2 

S 

R. podł. 

2/2  

R. poprz. 

1/1  

Panama 2/2  

Osnowa - 50 tex 

Wątek - 100 tex 

Gęstość osnowy cm-1 31,2 31,7 31,9 31,1 31,7 31,6 

Gęstość wątku cm-1 11,5 11,6 11,6 11,5 11,9 11,7 

Masa pow. g m-2 292 292 287 284 293 287 

Zapełnienie osnową % 14,2 7,9 7,0 7,3 9,8 6,4 

Zapełnienie 

wątkiem 

% 2,9 3,3 2,7 1,2 3,9 2,3 

Grubość mm 0,67 0,78 0,79 0,83 0,65 0,79 

Źródło: opracowanie własne 

Legenda: Pł. – płócienny, Sk. – skośny, R. – ryps. 

2.2. Metody badawcze 

Tkaniny poddane zostały badaniom w zakresie transportu płynnej wilgoci za 

pomocą przyrządu Moisture Management Tester (MMT) M290 firmy SDL Atlas. 

Przyrząd służy do badania materiałów włókienniczych, takich jak: tkaniny, dzianiny 

oraz włókniny. Może być również stosowany do badania opakowań tekstylnych. 

Badania wykonano zgodnie z instrukcją obsługi opartą na metodzie pisanej w normie 

AATCC 195 – 2011 [16]. W celu uzyskania jak najdokładniejszych wyników wykonano 

po 10 powtórzeń pomiaru dla każdego wariantu tkanin. 

Przyrząd MMT jest sterowany za pomocą komputera oraz specjalnego oprogra-

mowania MMT290. Z badanej tkaniny wycina się próbki o wymiarach 80 mm x 80 mm. 

Przyrząd wyposażony jest w 2 sensory, górny i dolny, każdy sensor z kolei posiada 6 

pierścieni z czujnikami. Podczas pomiaru próbka umieszczana jest pomiędzy dwoma 

sensorami. Górny sensor bada tę powierzchnię tkaniny, która ma bezpośredni kontakt 

ze skórą, a dolny sensor – powierzchnię stykającą się z otoczeniem. Pomiar trwa 2 

minuty. Syntetyczny pot w postaci kropel dozowany jest na górną powierzchnię tkaniny 

przez 20 sekund, następnie przez 100 sekund urządzenie za pomocą czujników reje-

struje rozprzestrzenianie się wilgoci. Gdy roztwór przechodzi przez próbkę, mierzone 

są i rejestrowane zmiany rezystancji elektrycznej tkaniny. Roztwór testowy (synte-

tyczny pot) jest przenoszony przez materiał w trzech kierunkach [17]: 

 rozprzestrzenianie się wilgoci na górnej powierzchni tkaniny; 

 przenikanie wilgoci z górnej do dolnej powierzchni tkaniny; 

 rozprzestrzenianie się wilgoci na dolnej powierzchni tkaniny. 

Za pomocą przyrządu MMT wyznaczono następujące parametry tkanin: 

 czas zwilżania dla górnej i dolnej powierzchni: WTT, WTB [s]; 

 współczynnik absorpcji dla powierzchni górnej i dolnej: ART, ARB [%/s]; 
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 maksymalny promień zwilżania dla górnej i dolnej powierzchni MWRT, MWRB 

[mm]; 

 prędkość rozprzestrzeniania się wilgoci dla górnej i dolnej powierzchni: SST, SSB 

[mm/s]; 

 skumulowana jednokierunkowa zdolność transportu wilgoci R [%]; 

 całkowita zdolność zarządzania wilgocią OMMC [-]. 

Na podstawie wartości mierzonych parametrów oprogramowanie współpracujące 

z przyrządem MMT klasyfikuje badane tkaniny do jednej z 7 klas: 

 wodoodporna – która powstała z włókien wodoodpornych;  

 wodoodporna – która powstała w wyniku operacji wykańczalniczych, poprzez 

nadanie jej właściwości wodoodpornych; 

 wolno absorbująca i wolno schnąca;  

 szybko absorbująca i wolno schnąca; 

 szybko absorbująca i szybko schnąca;  

 tkanina penetrowana przez wodę;  

 tkanina posiadająca zdolność zarządzania wilgocią. 

Do analizy wyników pomiarów zastosowano jednoczynnikową analizę wariancji 

(ANOVA). Jest to metoda statystyczna, która pozwala na ocenę prawdopodobieństwa 

tego, że różnice między średnimi wynikami k (k > 2) grup porównawczych są przy-

padkowe. Wpływ każdego z czynników rozpatrywany jest oddzielnie. Hipoteza zerowa 

(H0) zakłada, że wartości średnich grupowych k populacji są takie same, hipoteza 

alternatywna (H1) natomiast zaprzecza hipotezie zerowej (H0). W celu oceny rozbież-

ności pomiędzy hipotetycznym a rzeczywistym stanem rzeczy (rozbieżność między H0 

a H1) stosuje się test ANOVA (iloraz średnich kwadratów) MSefektu/MSbłedu [18, 19].  

W przypadku, gdy hipoteza zerowa zostanie odrzucona, a taka sytuacja miała miejsce 

przy analizie wyników wykonanych badań, przeprowadza się analizę istotności różnic 

pomiędzy poszczególnymi średnimi (tzw. test post-hoc). Do analizy istotności różnic 

pomiędzy średnimi zastosowano test Tukeya. Jest to jeden z najczęściej używanych 

testów wielokrotnych, który służy do porównywania par średnich. Umożliwia on 

znalezienie średnich, które są znacząco różne od pozostałych. 

3. Analiza wyników 

Wyniki uzyskane za pomocą przyrządu Moisture Management Tester przedstawiono 

w tabeli 2. Są to wyniki średnie z 10 pomiarów dla każdego rodzaju splotu. W tabeli, 

kursywą zaznaczono wartości odchylenia standardowego wyników pomiaru. 

Tabela 2. Wyniki badań tkanin uzyskanych za pomocą przyrządu MMT 

 
WT 
T 

WTB 
AR 
T 

AR 
B 

MWRT MWRB 
SS 
T 

SS 
B 

R OMMC 

Splot  s  s %/s %/s mm mm mm/s mm/s % - 

Pł. 
11,58 
6,25 

5,82 
3,12 

23,70 
4,24 

37,53 
15,54 

22,5 
2,64 

24 
3,16 

1,57 
0,52 

1,83 
0,44 

88,91 
27,99 

0,30 
0,05 

Sk.  
3/1 S 

3,69 
0,23 

3,88 
0,27 

65,13 
1,48 

58,09 
1,38 

20 
- 

20 
- 

3,80 
0,15 

3,76 
0,20 

-73,33 
14,61 

0,36 
0,02 

Sk.  
2/2 S 

3,66 
0,19 

3,69 
0,29 

58,99 
1,24 

55,46 
0,87 

20 
- 

20 
- 

3,87 
0,20 

3,64 
0,16 

15,19 
11,93 

0,42 
0,02 
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R. podł. 

2/2 

3,21 

0,12 

3,17 

0,29 

49,57 

1,80 

49,72 

0,92 

20,5 

1,58 

20 

- 

4,16 

0,26 

4,07 

0,14 

20,09 

28,31 

0,44 

0,03 

R. pop. 

1/1 

4,68 

0,67 

4,75 

0,51 

70,14 

7,71 

65,34 

3,02 

20 

- 

20 

- 

3,39 

0,15 

3,22 

0,16 

23,78 

12,41 

0,42 

0,02 

Panama 

2/2 

3,40 

0,20 

3,39 

0,26 

53,74 

0,89 

54,18 

1,38 

20 

- 

20 

- 

3,98 

0,30 

3,90 

0,19 

57,04 

5,98 

0,48 

0,01 

Źródło: opracowanie własne 

Legenda: Pł.– płócienny, Sk. – skośny, R. – ryps. 

Zależność wartości poszczególnych parametrów uzyskiwanych za pomocą przy-

rządu MMT M290 od rodzaju splotu badanych tkanin przedstawiono na wykresach 

poniżej (wyk. 1-6).  

Zastosowano następujące oznaczenia splotów: 

 P – płócienny; 

 S – skośny; 

 R – ryps; 

 Pn – panama. 
 

 

Wykres 1. Zależność czasu zwilżania dla górnej i dolnej powierzchni tkanin od rodzaju splotu.  

Źródło: opracowanie własne 

Klasyfikacja tkanin według czasu zwilżania dla górnej i dolnej powierzchni jest 

następująca [16]: 

 ≥ 120 – brak zwilżania; 

 20-119 – wolno; 

 5-19 – średnio; 

 3-5 – szybko; 

 < 3 – bardzo szybko. 

Z powyższego wykresu wynika, że najdłuższy czas zwilżania wystąpił dla tkaniny 

o splocie płóciennym, zarówno dla górnej, jak i dolnej powierzchni. W przypadku tej 

tkaniny czas zwilżania górnej powierzchni był prawie dwa razy dłuższy niż czas zwil-
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żania dolnej powierzchni. W pozostałych przypadkach czas zwilżania dolnej i górnej 

powierzchni był zbliżony. Najszybciej zwilżaniu zarówno dla górnej, jak i dolnej po-

wierzchni uległa tkanina o splocie rypsowym 2/2 (2) oraz o splocie panama 2/2 (020). 

Rodzaj splotu ma istotny wpływ na szybkość zwilżania tkanin. Według klasyfikacji 

tkanina o splocie płóciennym została określona jako średnio zwilżająca się, pozostałe 

tkaniny zostały sklasyfikowane jako szybko zwilżające się. Czas zwilżania w przy-

padku tkaniny o splocie płóciennym jest najdłuższy w porównaniu do pozostałych 

badanych tkanin, może to wynikać z faktu, że ma najwięcej przeplotów w jednostce 

powierzchni i najmniejszą długość przeplotów.  

 

Wykres 2. Zależność wskaźnika absorpcji dla górnej i dolnej powierzchni tkanin od rodzaju splotu.  
Źródło: opracowanie własne 

Na wykresie 2 przedstawiono wskaźnik absorpcji, który wyraża prędkość absorpcji 

płynnej wilgoci. Klasyfikacja tkanin według wartości współczynnika absorpcji dla 

górnej i dolnej powierzchni jest następująca [16]: 

 0-10 – bardzo wolno; 

 10-30 – wolno; 

 30-50 – średnio; 

 50-100 – szybko; 

 > 100 – bardzo szybko. 

Najwyższą wartość wskaźnika absorpcji odnotowano dla tkaniny o splocie rypsu 

poprzecznego 1/1 (010). Najniższa wartość tego wskaźnika wystąpiła dla tkaniny 

o splocie płóciennym. W większości przypadków wartość wskaźnika absorpcji dla 

górnej i dolnej powierzchni są zbliżone. Jedynie w przypadku tkaniny o splocie płó-

ciennym współczynnik absorpcji dla dolnej powierzchni jest prawie dwukrotnie wyższy 

niż dla powierzchni górnej. Zgodnie z przedstawioną powyżej klasyfikacją tkaniny 

o splotach: skośny 3/1 S, skośny 2/2 S, ryps poprzeczny 1/1 (010) oraz panama 2/2 (020) 

zostały sklasyfikowane jako szybko absorbujące wilgoć. Jako średnio absorbująca 

wilgoć została oceniona tkanina o splocie rypsu podłużnego 2/2 (2). Najsłabszy wynik 

osiągnęła tkanina o splocie płóciennym i została sklasyfikowana jako wolno absorbu-

jąca. Być może liczba przeplotów w tkaninie o splocie płóciennym sprawia, że tkanina 

ta wolniej pochłania wilgoć niż pozostałe tkaniny.  
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Wykres 3. Zależność maksymalnego promienia zwilżania dla górnej i dolnej powierzchni tkanin od rodzaju 

splotu. Źródło: opracowanie własne 

Wykres 3 przedstawia wartości maksymalnego promienia zwilżania górnej i dolnej 

powierzchni. Klasyfikacja tkanin według wartości maksymalnego promienia zwilżania 

dla górnej i dolnej powierzchni jest następująca [16]: 

 0-7 – bez zwilżania; 

 7-12 – słabe zwilżanie; 

 12-17 – średnie zwilżanie; 

 17-22 – duże zwilżanie; 

 > 22 – bardzo duże zwilżanie. 

Maksymalny promień zwilżania rejestrowany jest za pomocą pierścieni cylindrycz-

nych z czujnikami. Należy jednak nadmienić, że płyn testowy zwilża obie powierzchnie 

promieniowo, jednak mokry (zwilżony) obszar powierzchni próbki nie ma kształtu 

kołowego. Maksymalny promień zwilżania oznacza maksymalny promień pierścienia, 

do którego dotarł płyn testowy, nawet jeżeli wilgoć została zarejestrowana tylko przez 

pojedynczy czujnik na danym pierścieniu. Obserwacje wykazały, że kształt zwilżonego 

obszaru jest walny lub eliptyczny.  

Najwyższą wartość maksymalnego promienia zwilżania zarówno w przypadku 

górnej i dolnej powierzchni osiągnęła tkanina o splocie płóciennym. Jednakże dla dolnej 

powierzchni był on większy niż dla powierzchni górnej. Pozostałe tkaniny osiągnęły 

zbliżone wartości. W przypadku tkaniny o splocie rypsu podłużnego 2/2 (2) wartość 

maksymalnego promieni zwilżania dla powierzchni górnej osiągnęła wyższą wartość 

niż dla powierzchni dolnej. Zgodnie z klasyfikacją maksymalny promień zwilżania dla 

tkaniny o splocie płóciennym został oceniony jako bardzo duży, dla górnej i dolnej po-

wierzchni. W przypadku pozostałych tkanin wartość maksymalnego promienia zwilżania 

obu powierzchni została sklasyfikowana jako duża. 
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Wykres 4. Zależność prędkości rozprzestrzeniania się wilgoci dla górnej i dolnej powierzchni tkanin 

od rodzaju splotu. Źródło: opracowanie własne 

Klasyfikacja tkanin według wartości prędkości rozprzestrzeniania się wilgoci dla 

górnej i dolnej powierzchni jest następująca [16]: 

 0-1 – bardzo wolno; 

 1-2 – wolno; 

 2-3 – średnio; 

 3-4 – szybko; 

 > 4 – bardzo szybko. 

Wyniki zaprezentowane na wykresie 4 pokazują, że wartość prędkości rozprze-

strzeniania się wilgoci jest najmniejsza dla tkaniny o splocie płóciennym zarówno dla 

powierzchni górnej, jak i dolnej. Pozostałe tkaniny osiągnęły wyniki dwukrotnie wyższe 

w porównaniu do tkaniny o splocie płóciennym. Porównując górną i dolną powierzch-

nię można stwierdzić, że prędkość rozprzestrzeniania się wilgoci jest wyższa dla po-

wierzchni górnej w przypadku badanych tkanin, jedynie w przypadku tkaniny o splocie 

płóciennym wartość ta jest wyższa dla powierzchni dolnej. Zgodnie z klasyfikacją 

prędkość rozprzestrzeniania się wilgoci dla tkanin o splotach: skośnym 3/1 S, skośnym 

2/2 S, rypsu poprzecznego 1/1 (010) oraz panama 2/2 (2) została określona jako 

szybka, w przypadku górnej i dolnej powierzchni tkaniny. Prędkość rozprzestrzeniania 

się wilgoci dla tkaniny o splocie płóciennym została oceniona jako wolna. Najwyższą 

wartość osiągnęła tkanina o splocie rypsu podłużnego 2/2 (2). Rozprzestrzenianie się 

wilgoci w tej tkaninie została oceniona jako bardzo szybka. 
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Wykres 5. Zależność indeksu skumulowanej jednokierunkowej zdolności transportu wilgoci od rodzaju 

splotu. Źródło: opracowanie własne 

Pozostałe dwa wskaźniki: skumulowana jednokierunkowa zdolność transportu 

wilgoci R (rys. 5) oraz ogólna zdolność zarządzania wilgocią OMMC (rys. 6) wyzna-

czane są nie dla poszczególnych powierzchni, lecz dla całej tkaniny. Wartości tych 

wskaźników obliczane są w oparciu o wartości innych parametrów, wg algorytmów 

zaproponowanych przez producenta przyrządu MMT. Klasyfikacja tkanin według 

wartości skumulowanej jednokierunkowej zdolności transportu wilgoci przedstawia się 

następująco [16]: 

 < – 50 – bardzo słaba; 

 50-100 – słaba; 

 100-200 – dobra; 

 200-400 – bardzo dobra; 

 > 400 – doskonała. 

Wskaźnik R charakteryzuje transport cieczy od wewnętrznej do zewnętrznej strony 

tkaniny. Dodatnie i wysokie wartości parametru R pokazują, że wilgoć może być łatwo 

i szybko odprowadzona z powierzchni ciała. Należy jednak mieć na uwadze, że wyniki 

prezentują tylko czas pomiaru wynoszący 2 minuty. 

Z analizy wykresu 5 wynika, że zbliżone wartości osiągnęły tkaniny o splotach: 

skośny 2/2 S, ryps podłużny 2/2 (2) oraz ryps poprzeczny 1/1 (010). Wyniki dla pozo-

stałych tkanin znacznie różnią się od siebie. Zgodnie z powyższą klasyfikacją tkaniny 

zostały ocenione jako słabe pod względem skumulowanej jednostronnej zdolności 

transportu wilgoci. Jedynie tkanina o splocie skośnym 3/1 S została sklasyfikowana jako 

bardzo słaba. Niskie wartości parametru w tkaninach mogą wynikać z faktu, że bawełna 

jest higroskopijna, co sprawia, że pochłania i zatrzymuje wilgoć w tworzywie włókna. 

To nie sprzyja odprowadzaniu wilgoci na zewnątrz materiału i odparowaniu jej.  
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Wykres 6. Całkowita zdolność zarządzania wilgocią (OMMC) badanych tkanin. Źródło: opracowanie własne 

Klasyfikacja całkowitej zdolności zarządzania wilgocią przez tkaniny jest 

następująca [16]: 

 0-0,2 – bardzo słaba; 

 0,2-0,4 – słaba; 

 0,4-0,6 – dobra; 

 0,6-0,8 – bardzo dobra; 

 0,8-1 – doskonała. 

Wskaźnik OMMC (całkowita zdolność do zarządzania wilgocią) jest obliczanych 

przez program w oparciu o 3 parametry: 

 współczynnik absorpcji dla dolnej powierzchni – ARB; 

 prędkość rozprzestrzeniania się wilgoci dla dolnej powierzchni – SSB; 

 oraz skumulowana jednostronna zdolność transportu wilgoci – R. 

Całkowita zdolność zarządzania wilgocią dla tkanin o splocie skośnym 2/2 S, rypsu 

podłużnego 2/2 (2), rypsu poprzecznego 1/1 (010) oraz panama 2/2 (2) została sklasy-

fikowana jako dobra. W przypadku tkaniny o splocie płóciennym oraz skośnym 3/1 S 

ich całkowita zdolność do zarządzania wilgocią została sklasyfikowana jako słaba. 

Trudno w tym momencie ocenić, dlaczego te dwie tkaniny transportują wilgoć słabiej 

nić pozostałe. Prawdopodobnie wynika to ze sposobu przeplatania się osnowy i wątku, 

a tym samym struktury splotu. Jednakże, w analizowanym zestawie tkanin, oba sploty 

są na przeciwległych biegunach. W tkaninie o splocie płóciennym występuje naj-

większe zagęszczenie przeplotów w jednostce powierzchni, a jednocześnie najkrótsze 

łączniki przędz osnowy i wątku. Z kolei w tkaninie o splocie skośnym 3/1 S łączniki są 

najdłuższe w porównaniu do pozostałych tkanin. Możliwe, że najdłuższe przeploty 

spowodowały, że płyn testowy, po zakropleniu na powierzchnię górną próbki, jest 

transportowany po tej powierzchni przez długie odcinki przeplotów przędz, a zatem 

w mniejszym stopniu jest przekazywany na dolną powierzchnię. To może tłumaczyć 

niską wartość wskaźnika OMMC. Niemniej jednak zagadnienie to będzie poddane 

dalszej analizie.  
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W celu oceny istotności różnic pomiędzy poszczególnymi wariantami tkaninami 

w zakresie parametrów uzyskiwanych za pomocą przyrządu MMT M 290 przeprowa-

dzono jednoczynnikową analizę wariancji ANOVA. Analizę statystyczną wykonano za 

pomocą programu STATISTICA firmy STATSOFT. Jako czynnik główny przyjęto 

rodzaj splotu. Wyniki analizy statystycznej przedstawiono w tabeli 3. W przypadku 

wszystkich analizowanych parametrów wpływ splotu na ich wartość jest statystycznie 

istotny przy poziomie istotności 0,05. 

Tabela 3. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji dla parametrów uzyskanych za pomocą przyrządu 
Moisture Management Tester M 290 

Zmienna zależna dfefektu MSefektu dfbłędu MSbłędu F p 
WTT 5 100,990 47 7,590 13,290 0 

WTB 5 9,100 47 1,970 4,620 0,002 

ART 5 2692,570 47 16,190 166,320 0 

ARB 5 867,990 47 48,840 17,770 0 

MWRT 5 9,600 47 1,810 5,310 0,001 

MWRB 5 25,960 47 1,915 13,560 0 

SST 5 8,700 47 0,080 108,250 0 

SSB 5 6,360 47 0,060 108,690 0 

R 5 27810,750 47 401,660 69,240 0 

OMMC 5 0,030 47 0,000 38,150 0 

Źródło: opracowanie własne 

Legenda [19]: 

 MSefektu – wariancja odnosząca się do zmienności pomiędzy grupami, nazywana 

efektem średniokwadratowym; 

 MSbłędu – wariancja odnosząca się do zmienności w obrębie grupy, którą określa się 

jako błąd średniokwadratowy; 

 df – liczba stopni swobody; 

 F – zmienna o rozkładzie F; 

 p – istotność statystyczna. 

Z uwagi na fakt, że hipoteza zerowa zakładająca równość wartości średnich poszcze-

gólnych parametrów dla badanych wariantów splotowych tkanin, została odrzucona, 

przeprowadzono analizę istotności różnic pomiędzy poszczególnymi średnimi za po-

mocą testu Tukeya. Wyniki testu Tukeya dla poszczególnych parametrów są zróżnico-

wane. Przedstawiono je w tabelach poniżej (tab. 4-13). W tabelach różnice statystycz-

nie istotne zaznaczono kursywą i pogrubioną czcionką. Zastosowano również skrócone 

oznaczenia splotów, zgodne z oznaczeniami na wykresach powyżej. 

Na podstawie uzyskanych wyników analizy statystycznej stwierdzono, że tkanina 

o splocie płóciennym różni się istotnie od pozostałych tkanin w zakresie niemal 

wszystkich wskaźników wyznaczanych za pomocą przyrządu MMT. To potwierdza 

wcześniejsze stwierdzenie, że duże zagęszczenie przeplotów w jednostce powierzchni 

tkaninie powoduje jej inne zachowanie w zakresie transportu wilgoci niż tkanin o prze-

plotach charakteryzujących się mniejszą liczbą przeplotów. W zakresie dwóch para-

metrów: WTB i R tkanina o splocie płóciennym nie różni się istotnie od tkaniny 

o splocie panama (tab. 5 i 12).  
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Pomijając splot płócienny, stwierdzono, że pozostałe tkaniny nie różnią się w sposób 
statystycznie istotny pod względem następujących wskaźników: WTT, WTB, MWRT, 
MWRB.  

Uwagę zwraca tkanina o splocie skośnym 3/1 S. Pod względem dwóch wskaź-
ników, które klasyfikują tkaniny pod względem zdolności zarządzania wilgocią, tj. R 
i OMMC, różni się ona nie tylko od tkaniny o splocie płóciennym, lecz także od wszy-
stkich pozostałych tkanin (tab. 12 i 13).  

Istotne zróżnicowanie odnotowano także pod względem dwóch parametrów: ART. 
(tab. 6) i SSB (tab. 11). W przypadku tych dwóch parametrów stwierdzono statystycznie 
istotne różnice wartości średnich pomiędzy większością badanych wariantów tkanin.  

Tabela 4. Wyniki testu Tukeya dla parametru WTT  

Zmienna zależna P S 3/1 S S 2/2 S R 2/2 R 1/1 Pn 

P   0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 

S 3/1 S 0,000   1,000 0,999 0,965 1,000 

S 2/2 S 0,000 1,000   0,999 0,961 1,000 

R 2/2 0,000 0,999 0,999   0,838 1,000 

R 1/1 0,000 0,965 0,961 0,838   0,983 

Pn 0,001 1,000 1,000 1,000 0,983   

Źródło: opracowanie własne 

Tabela 5. Wyniki testu Tukeya dla parametru WTB  

Zmienna zależna P S 3/1 S S 2/2 S R 2/2 R 1/1 Pn 

P   0,036 0,016 0,002 0,539 0,112 

S 3/1 S 0,036   1,000 0,871 0,726 0,995 

S 2/2 S 0,016 1,000   0,962 0,539 1,000 

R 2/2 0,002 0,871 0,962   0,139 1,000 

R 1/1 0,539 0,726 0,539 0,139   0,687 

Pn 0,112 0,995 1,000 1,000 0,687   

Źródło: opracowanie własne 

Tabela 6. Wyniki testu Tukeya dla parametru ART  

Zmienna zależna P S 3/1 S S 2/2 S R 2/2 R 1/1 Pn 

P   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

S 3/1 S 0,000   0,016 0,000 0,078 0,001 

S 2/2 S 0,000 0,016   0,000 0,000 0,213 

R 2/2 0,000 0,000 0,000   0,000 0,810 

R 1/1 0,000 0,078 0,000 0,000   0,000 

Pn 0,000 0,001 0,213 0,810 0,000   

Źródło: opracowanie własne 

Tabela 7. Wyniki testu Tukeya dla parametru ARB 

Zmienna zależna P S 3/1 S S 2/2 S R 2/2 R 1/1 Pn 

P   0,000 0,000 0,004 0,000 0,011 

S 3/1 S 0,000   0,958 0,099 0,207 0,937 

S 2/2 S 0,000 0,958   0,452 0,031 0,999 

R 2/2 0,004 0,099 0,452   0,000 0,947 

R 1/1 0,000 0,207 0,031 0,000   0,143 

Pn 0,011 0,937 0,999 0,947 0,143   

Źródło: opracowanie własne 
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Tabela 8. Wyniki testu Tukeya dla parametru MWRT  

Zmienna zależna P S 3/1 S S 2/2 S R 2/2 R 1/1 Pn 

P   0,002 0,002 0,020 0,002 0,071 

S 3/1 S 0,002   1,000 0,960 1,000 1,000 

S 2/2 S 0,002 1,000   0,960 1,000 1,000 

R 2/2 0,020 0,960 0,960   0,960 0,993 

R 1/1 0,002 1,000 1,000 0,960   1,000 

Pn 0,071 1,000 1,000 0,993 1,000   

Tabela 9. Wyniki testu Tukeya dla parametru MWRB  

Zmienna zależna P S 3/1 S S 2/2 S R 2/2 R 1/1 Pn 

P   0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 

S 3/1 S 0,000   1,000 1,000 1,000 1,000 

S 2/2 S 0,000 1,000   1,000 1,000 1,000 

R 2/2 0,000 1,000 1,000   1,000 1,000 

R 1/1 0,000 1,000 1,000 1,000   1,000 

Pn 0,001 1,000 1,000 1,000 1,000   

Źródło: opracowanie własne 

Tabela 10. Wyniki testu Tukeya dla parametru SST  

Zmienna zależna P S 3/1 S S 2/2 S R 2/2 R 1/1 Pn 

P   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

S 3/1 S 0,000   0,995 0,079 0,023 1,000 

S 2/2 S 0,000 0,995   0,231 0,005 1,000 

R 2/2 0,000 0,079 0,231   0,000 0,453 

R 1/1 0,000 0,023 0,005 0,000   0,224 

Pn 0,000 1,000 1,000 0,453 0,224   

Źródło: opracowanie własne 

Tabela 11. Wyniki testu Tukeya dla parametru SSB  

Zmienna zależna P S 3/1 S S 2/2 S R 2/2 R 1/1 Pn 

P   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

S 3/1 S 0,000   0,873 0,066 0,000 0,951 

S 2/2 S 0,000 0,873   0,003 0,005 0,583 

R 2/2 0,000 0,066 0,003   0,000 0,891 

R 1/1 0,000 0,000 0,005 0,000   0,001 

Pn 0,000 0,951 0,583 0,891 0,001   

Źródło: opracowanie własne 

Tabela 12. Wyniki testu Tukeya dla parametru R 

Zmienna zależna P S 3/1 S S 2/2 S R 2/2 R 1/1 Pn 

P   0,000 0,000 0,000 0,000 0,214 

S 3/1 S 0,000   0,000 0,000 0,000 0,000 

S 2/2 S 0,000 0,000   0,994 0,929 0,022 

R 2/2 0,000 0,000 0,994   0,998 0,057 

R 1/1 0,000 0,000 0,929 0,998   0,109 

Pn 0,214 0,000 0,022 0,057 0,109   

Źródło: opracowanie własne 
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Tabela 13. Wyniki testu Tukeya dla parametru OMMC  

Zmienna zależna P S 3/1 S S 2/2 S R 2/2 R 1/1 Pn 

P   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

S 3/1 S 0,000   0,001 0,000 0,001 0,000 

S 2/2 S 0,000 0,001   0,734 1,000 0,013 

R 2/2 0,000 0,000 0,734   0,833 0,131 

R 1/1 0,000 0,001 1,000 0,833   0,018 

Pn 0,000 0,000 0,013 0,131 0,018   

Źródło: opracowanie własne 

4. Wnioski  

Przeprowadzone badania wykazały, że: 

 całkowita zdolność zarządzania wilgocią dla wszystkich tkanin została oceniona 
między słabą a dobrą; może wynikać to z faktu, że bawełna jest higroskopijna, 
pochłania i zatrzymuje wilgoć wewnątrz włókien; 

 zdolność do zarządzania wilgocią w przypadku tkaniny o splocie płóciennym jest 
najsłabsza w porównaniu do pozostałych badanych wariantów tkanin; może wyni-
kać to z faktu, że tkanina o splocie płóciennym ma zwartą strukturę i największą 
liczbę przeplotów osnowy i wątku w jednostce powierzchni; 

 najlepsze parametry w zakresie transportu płynnej wilgoci osiągnęła tkanina 
o splocie panama 2/2 (2); 

 pozostałe tkaniny osiągnęły zbliżone wyniki, ocenione jako średnie lub słabe, 

 w przypadku wszystkich analizowanych parametrów wpływ splotu na ich wartość 
jest statystycznie istotny przy poziomie istotności 0,05; 

 tkaniny bawełniane nadają się na odzież, jednakże zdolność tych tkanin do trans-
portu wilgoci osiągnęła niższe wyniki, niż oczekiwano. 

Podziękowania 

Badania finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu badaw-
czego pt.: „Geometryczna, mechaniczna i biofizyczna parametryzacja trójwymiarowych 
struktur tkanych”; nr projektu: 2016/23/B/ST8/02041.  
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Czy splot ma znaczenie? Analiza transportu wilgoci w tkaninach bawełnianych 

Streszczenie  
Zarządzanie wilgocią przez materiały włókiennicze ma istotne znaczenie z punktu widzenia komfortu 
fizjologicznego użytkownika. W produkcji odzieży najczęściej wykorzystuje się tkaniny z włókien baweł-
nianych z uwagi na bardzo dobre właściwości higroskopijne tych włókien.  
Celem pracy było dokonanie oceny 6 tkanin bawełnianych zróżnicowanych pod względem splotu: płócienny, 
skośny 3/1 S, skośny 2/2 S, ryps podłużny 2/2 (2), ryps poprzeczny 1/1 (010), panama 2/2 (020) w zakresie 
ich zdolności do transportu wilgoci w postaci płynnej. 
Tkaniny poddane zostały badaniom w zakresie transportu wilgoci za pomocą przyrządu Moisture Mana-
gement Tester M 290 firmy SDL Atlas. Przyrząd MMT służy do oceny materiałów włókienniczych 
w zakresie transportu wilgoci w postaci płynu. 
Wyniki przeprowadzonych badań potwierdziły, że splot tkanin ma istotny wpływ na transport płynnej wilgoci 
w tkaninach. 
Słowa kluczowe: tkaniny bawełniane, transport wilgoci, komfort fizjologiczny 

Does the weave matter? Analysis of moisture transport in cotton fabrics 

Abstract  
The management of moisture by textiles is important for the physiological comfort of clothing user. In the 
production of clothing, fabrics made of cotton fibers are most often used. It is due to the very good 
hygroscopic properties of cotton fibers. 
As part of this study, 6 cotton woven fabrics of various weaves (plain, twill 3/1 S, twill 2/2 S, rep 2/2 (2), 
rep 1/1 (0,1,0), hopsack 2/2 (0,2,0)) were tested in terms of their ability to transport a liquid moisture. The 
measurement was performed using the SDL Atlas Moisture Management Tester M 290. This instrument is 
used to evaluate textiles with regard to the transport of moisture in liquid form through these materials.  
The results of the conducted tests confirmed that weave has a significant impact on the transport of liquid 
moisture truth the woven fabrics.  
Keywords: cotton woven fabrics, weave, moisture transport, physiological comfort 
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Wpływ masy liniowej przędzy wątkowej  

na parametry charakteryzujące geometryczną 

strukturę powierzchni tkanin 

1. Wstęp 

Istnieje wiele cech, które wyróżniają jakość tkanin. Żyliński [1] podzielił je na 3 
zasadnicze grupy: 

 cechy istotne z puntu widzenia możliwości sformatowania żądanego wyrobu; 

 cechy wpływające na właściwości użytkowe wytwarzanego produktu; 

 cechy stanowiące o trwałości (czasie użytkowania) wyrobów. 
Kształtowanie się poszczególnych właściwości tkanin zależy od ich struktury. 

Fundamentalne parametry strukturalne tkanin to: 

 splot;  

 liczność osnowy i wątku; 

 masa liniowa osnowy i wątku.  
Splot tkacki określa sposób wzajemnego przeplatania się osnowy i wątku. Naj-

prostszym splotem tkackim jest splot płócienny. W splocie płóciennym nitka wątku 
przebiega kolejno pod jedną, a następnie nad jedną nitką osnowy (rys. 1) [2]. 

 
Rysunek 1. Przeplatanie się nitek osnowy i wątku w tkaninie o splocie płóciennym; [opracowanie własne] 

W innych splotach przeplatanie się nitek osnowy i wątku jest zróżnicowane. W splo-
tach skośnych przeploty osnowy i wątku są tak zaprojektowane, że na powierzchni 
widoczne są skośne prążki. Sploty skośne oznaczane są literami S lub Z w zależności 
od kierunku nachylenia prążków na prawej stronie tkaniny. Na rysunku 2 przedstawiono 
rysunek raportu tkaniny o splocie skośnym 3/1 S. Kolorem szarym oznaczono miejsca, 
w których osnowa znajduje się nad wątkiem, kolorem białym miejsca, w którym wątek 
znajduje się nad osnową. Splot tkacki wpływa zarówno na wygląd tkanin, jak też na 
ich właściwości. 

                                                                   
1 gabriela.kosiuk@dokt.p.lodz.pl, Instytut Architektury Tekstyliów, Wydział Technologii Materiałowych 

i Wzornictwa Tekstyliów, Politechnika Łódzka, www.p.lodz.pl. 
2 malgorzata.matusiak@p.lodz.pl, Instytut Architektury Tekstyliów, Wydział Technologii Materiałowych 

i Wzornictwa Tekstyliów, Politechnika Łódzka, www.p.lodz.pl. 
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Rysunek 2. Raport splotu skośnego 3/1 S; [opracowanie własne] 

Liczność nitek określa liczbę nitek w jednostce długości. Odzwierciedla ona za-

gęszczenie struktury tkaniny. Rozróżnia się liczność osnowy i liczność wątku. Naj-

częściej podaje się ją w postaci liczby nitek na 1 cm tkaniny wzdłuż osnowy i wzdłuż 

wątku [2, 3].  

Masa liniowa przędzy jest parametrem charakteryzującym grubość przędzy i naj-

częściej wyrażana jest w jednostce tex. 1 tex odpowiada masie odcinka przędzy o dłu-

gości 1 km (1000 m). Do scharakteryzowania grubości przędz można również zasto-

sować średnicę przekroju poprzecznego albo pole powierzchni przekroju poprzecznego. 

Jednakże w praktyce włókienniczej oba wymienione parametry grubości nie są pow-

szechnie stosowane. Wynika to z faktu, że wyznaczenie obu parametrów jest bardziej 

skomplikowane niż wyznaczenie masy liniowej. 

Liczność nitek wraz z ich masą liniową decyduje o zagęszczeniu struktury tkaniny. 

To wpływa zarówno na masę powierzchniową tkaniny, jak również na właściwości 

użytkowe, takie jak np. przewiewność czy opór przenikania pary wodnej.  

Liczne badania jednoznacznie potwierdziły wpływ ww. parametrów struktury tkanin 

wpływają na ich właściwości: mechaniczne, technologiczne, estetyczne i użytkowe, 

w tym szczególnie istotne parametry związane z komfortem użytkowania wyrobów [2-8]. 

Jedną z istotnych cech jakościowych tkanin jest jakość ich powierzchni. Wpływa 

ona przede wszystkim na wygląd tkanin. Kształtuje także niektóre właściwości użytko-

we. Dotyczy to zwłaszcza tkanin stosowanych w bezpośrednim kontakcie ze skórą 

człowieka. W kontakcie ze skórą człowieka, jak również we wzajemnym kontakcie 

tkanin ważną rolę odgrywa topografia powierzchni charakteryzująca kształt powierzchni 

oraz obecność i wzajemne położenie charakterystycznych obiektów i punktów. Istnieje 

wiele metod badania topografii powierzchni obiektów. Ogólnie metody te można 

podzielić na kontaktowe i bezkontaktowe [8]. We włókiennictwie najbardziej rozpow-

szechniona i najczęściej stosowana jest metoda pomiaru parametrów powierzchni 

materiałów włókienniczych za pomocą modułu systemu KES (Kawabata Evaluation 

System) – KES – FB 4 [9, 10]. System KES służy do oceny instrumentalnej parametrów 

chwytu materiałów włókienniczych. Składa się on z 4 modułów, z których KES – FB 4 

pozwala ocenić chropowatość powierzchni oraz tarcie powierzchniowe materiałów 

włókienniczych. Jest to metoda kontaktowa. Pomiar chropowatość powierzchni wyko-

nywany jest wzdłuż profilu tkaniny, w kierunku osnowy i wątku. Wadą metod kontak-

towych jest możliwość odkształcania się powierzchni materiałów włókienniczych pod 

wpływem przesuwania się po mierzonej powierzchni czujnika przyrządu pomiarowego. 

To może prowadzić do błędów pomiaru. Z tego punktu widzenia znacznie korzy-

stniejsze są metody bezkontaktowe. Pozwalają one ocenić strukturę geometryczną 



Wpływ masy liniowej przędzy wątkowej  

na parametry charakteryzujące geometryczną strukturę powierzchni tkanin 

 

165 

 

powierzchni tkanin bez bezpośredniego kontaktu czujnika z badaną powierzchnią. 

Ponadto metody bezkontaktowe umożliwiają pomiar parametrów topografii dla okre-

ślonej powierzchni, a nie tylko wzdłuż określonego profilu. W pomiarach bezkontak-

towych wykorzystuje się metody optyczne [11-15].  

W niniejszej pracy do badania topografii powierzchni tkanin zastosowano metodę 

bezkontaktową. Celem badań była analiza parametrów charakteryzujących strukturę 

geometryczną powierzchni tkanin o zróżnicowanej strukturze. Zróżnicowanie struktury 

uzyskano poprzez zastosowanie różnej masy liniowej przędzy wątkowej. 

2. Materiał i metody badawcze 

Badaniom topografii powierzchni poddano 3 warianty tkanin bawełnianych wykoń-

czonych. Były to tkaniny o splocie skośnym 3/1 S, wykonane na bazie jednej osnowy 

z przędzy bezwrzecionowej o masie liniowej 50 tex. Jako wątek wprowadzono przędzę 

bezwrzecionową o masie liniowej 100 tex, 60 tex i 40 tex. Warianty tkanin oznaczono 

symbolami literowymi odpowiednio: A, B i C. 

Tkaniny zostały poddane badaniom w zakresie podstawowych parametrów struktury. 

Badania wykonano zgodnie z odpowiednimi normami [16-20].  

Podstawowe parametry strukturalne tkanin poddanych badaniom w zakresie topo-

grafii powierzchni przedstawiono w tabeli 1.  

Tabela 1. Podstawowe parametry tkanin bawełnianych poddanych badaniom w zakresie topografii 

powierzchni  

Parametr Jednostka 

Wartość parametru 

100 tex 60 tex  40 tex 

Wariant A Wariant B Wariant C 

Liczność osnowy cm
-1

 31,7 31,7 32,0 

Liczność wątku cm
-1

 11,6 11,7 11,8 

Masa powierzchniowa gm
-2

 292 238 215 

Wrobienie osnowy % 7,9 5,5 4,5 

Wrobienie wątku % 3,3 3,8 3,2 

Grubość mm 0,78 0,74 0,65 

 Źródło: Opracowanie własne  

Badania topografii powierzchni tkanin wykonano za pomocą profilometru MicroSpy® 

Profile Profilometer (rys. 3) firmy FRT the art of metrology
TM 

[21]. Dla każdego 

wariantu tkanin wykonano skanowanie próbek na prawej stronie tkaniny. Powierzchnia 

skanowania wynosiła 49 mm x 49 mm. Uzyskane skany tkanin przetwarzano 

w specjalistycznym programie Mark III [22] również firmy FRT the art of metrology
TM

.  

W pierwszej kolejności uzyskane obrazy poddano modyfikacji w celu usunięcia 

danych wadliwych i brakujących. W oparciu o uzyskane wyniki skanowania przeana-

lizowano topografię powierzchni badanych tkanin. Parametry charakteryzujące strukturę 

geometryczną powierzchni tkanin wyznaczano w oparciu o normę PN EN ISO 4287: 

1993 [20]. 
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Rysunek 3. Profilometr MicroSpy® Profile firmy FRT; [21] 

3. Analiza wyników 

Na rysunkach 4-6 przedstawiono uzyskane obrazy badanych tkanin. Obok obrazów 

po prawej stronie umieszczono skalę wartości współrzędnej z (wysokości). Na obra-

zach wyraźnie widać skośne prążki, charakterystyczne dla zastosowanego splotu. 

 

Rysunek 4. Obraz powierzchni tkaniny – wariant A uzyskany za pomocą profilometru MicroSpy® firmy 
FRT; [opracowanie własne]  
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Rysunek 5. Obraz powierzchni tkaniny – wariant B uzyskany za pomocą profilometru MicroSpy® firmy 

FRT; [opracowanie własne]  

 

Rysunek 6. Obraz powierzchni tkaniny – wariant C uzyskany za pomocą profilometru MicroSpy® firmy 
FRT; [opracowanie własne]  

Przedstawione powyżej obrazy są wykonane w skali szarości, a przez to nie w pełni 

odzwierciedlają zmiany wysokości poszczególnych punktów na powierzchni badanych 

tkanin. Na obrazach w skali barwnej widoczne są wyraźne zafalowania powierzchni. 

Wynika to z faktu, że tkaniny są materiałami wiotkimi. Poza tym wykazują pewną 

pamięć kształtu. Dlatego też niemożliwe jest ułożenie próbek tkanin w taki sposób, 

żeby idealnie przylegały do stolika pomiarowego profilometru. Zaobserwowano wystę-

powanie zjawiska falistości [17]. Nie wynikało ono z falistości powierzchni tkanin, ale 
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z niedokładnego przylegania próbek do stolika, a tym samym położenia próbek 

w pewnym niewielkim stopniu odbiegającego od położenia poziomego. Aby to wyeli-

minować, przy wyznaczaniu parametrów chropowatości zastosowano odpowiednie filtry 

umożliwiające usunięcie zjawiska falistości. Obrazy powierzchni badanych tkanin po 

wyeliminowaniu falistości przedstawiono na rysunkach 7-9. Wyraźnie widać, że rozkład 

wysokości (wielkości z) punktów na powierzchni tkaniny jest bardziej równomierny, 

a zakres wartości wielkości z, widoczny na skali umieszczonej po prawej strony obrazu 

tkaniny, jest istotnie mniejszy niż ten zarejestrowany dla obrazów tkanin przed 

zastosowaniem filtra (rys. 4-6). 

 

Rysunek 7. Obraz powierzchni tkaniny – wariant A uzyskany za pomocą profilometru MicroSpy® firmy FRT 

po wyeliminowaniu efektu falistości; [opracowanie własne]  

 

Rysunek 8. Obraz powierzchni tkaniny – wariant B uzyskany za pomocą profilometru MicroSpy® firmy FRT 

po wyeliminowaniu efektu falistości; [opracowanie własne]  
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Rysunek 9. Obraz powierzchni tkaniny – wariant C uzyskany za pomocą profilometru MicroSpy® firmy FRT 

po wyeliminowaniu efektu falistości; [opracowanie własne]  

Za pomocą zastosowanego oprogramowania Mark III można wyznaczyć wartości 

szeregu parametrów charakteryzujących topografię powierzchni tkanin. W przedstawio-

nych badaniach na podstawie wyników z profilometru wyznaczono tylko wartości 

wytypowanych wskaźników charakteryzujących geometryczną strukturę powierzchni 

tkanin, takich jak m.in.: 

 Ra – jest to średnia arytmetyczna odchylenia powierzchni resztkowej w obrębie 

obszaru próbkowania; 

 Rq – stanowi wartość średnią kwadratową odchylenia chropowatości powierzchni 

w obrębie obszaru próbkowania; 

 Rz – jest to suma wysokości najwyższego wzniesienia profilu Rp i głębokości 

najniższego wgłębienia profilu Rv wewnątrz odcinka elementarnego; 

 Rt – całkowita wysokość profilu. Suma wysokości najwyższego wzniesienia profilu 

Rp i największej głębokości wgłębienia profilu Rv wewnątrz odcinka pomiar-

owego. Wartość najwyższa i najniższa mogą znajdować się więc w tych samych lub 

różnych odcinkach elementarnych. 

Zgodnie z normą [20] parametry chropowatości powierzchni wyznaczono metodą 

profilową. Przedrostek „s” oznacza wartość parametrów wyznaczonych metodą profi-

lową obliczoną dla analizowanej powierzchni (s – surface).  

Parametr sRa to średnia arytmetyczna rzędnych profilu chropowatości, czyli wszy-

stkich wartość z występujących na badanej powierzchni [20]. Parametr sRa stanowi 

miarę chropowatości powierzchni i wyrażany jest wzorem: 

sRa =  
1

A
  z(x, y) 

A

dxdy 
  (1) 

gdzie:  

A – pole powierzchni, z, x, y, – współrzędne kartezjańskie. 
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Parametr sRq wyraża średnią kwadratową rzędnych profilu chropowatości [14], 

wyrażoną poniższym wzorem: 

  𝑞 =  
1

 
  2  ,        

 

 

      (2) 

W tabeli 2 przedstawiono wartości tylko wytypowanych, omówionych wcześniej, 

parametrów. 

Tabela 2. Wartości parametrów charakteryzujących geometryczną strukturę powierzchni tkanin o splocie 

skośnym 

Parametr Jednostka 
Wariant tkaniny 

A B C 

sRa mm 0,067 0,069 0,061 

sRq mm 0,083 0,085 0,076 

sRz mm 1,325 1,213 1,324 

sRt mm 1,602 1,376 1,561 

sRsk - -0,556 -0,889 -0,290 

sRku - 4,301 4,308 5,102 

Źródło: Opracowanie własne  

Wg niektórych opinii parametr sRq w lepszym stopniu odzwierciedla chropowatość 

powierzchni niż parametr sRa. Uzyskane wyniki wykazały, że warianty tkanin A i B 

charakteryzują się zbliżoną wartością obu parametrów, tj. sRa i sRq. Natomiast tkanina 

C z przędzą wątkową o najmniejszej masie liniowej 40 tex odznacza się znacznie 

niższą wartością parametrów sRa i sRq w porównaniu do tkanin A i B. Przedstawione 

badania są badaniami wstępnymi. Na tym etapie nie można jeszcze jednoznacznie 

wyjaśnić stwierdzonych różnic wartości ww. parametrów. Badania w tym zakresie są 

kontynuowane. Należy przypuszczać, że cieńsza przędza zastosowana jako wątek 

skutkuje mniejszą wypukłością na powierzchni tkaniny w punktach, gdzie znajdują się 

pokrycia wątkowe, tj. gdzie przędza wątkowa przebiega nad przędzą osnowową.  

Parametr sRsk – wskaźnik asymetrii profilu, zwany jest także skośnością profilu. 

Jest on miarą asymetrii rozkładu wartości z. Współczynnik skośności przyjmuje wartość 

zero dla rozkładu symetrycznego (normalnego), wartości ujemne dla rozkładów o lewo-

stronnej asymetrii (wydłużone lewe ramię rozkładu) i wartości dodatnie dla rozkładów 

o prawostronnej asymetrii (wydłużone prawe ramię rozkładu). Dla wszystkich wa-

riantów badanych tkanin uzyskano ujemną wartość parametru sRsk, co oznacza, że 

rozkład wartości z (wysokości) jest asymetryczny i odchylony w lewo. Należy jednak 

zwrócić uwagę, że wartości bezwzględne parametru sRsk są zróżnicowane. Najniższą 

wartość bezwzględna odnotowano dla tkaniny C, co oznacza, że odchylenie rozkładu 

wartości z w lewo dla tego wariantu jest znacznie mniejsze niż dla pozostałych dwóch 

wariantów. Najwyższą wartość bezwzględną parametru sRsk odnotowano dla tkaniny 

B, która charakteryzuje się również najwyższa wartością parametrów sRa i sRq (tab. 2). 

Ostatni z parametrów przedstawionych w tabeli 2 to sRku – kurtoza. Jest ona miarą 

koncentracji wyników. Określany jest również miarą spłaszczenia rozkładu. Kurtoza 

informuje o tym, jak bardzo wyniki są skoncentrowane wokół średniej. Jeżeli sRku jest 
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równa 3, oznacza to rozkład normalny. Wartość kurtozy wyższa od 3 oznacza rozkład 

ostry. Natomiast przy wartości kurtozy poniżej 3 wykres rozkładu wartości z jest 

spłaszczony.  

W przypadku badanych tkanin wartość kurtozy dla wszystkich wariantów jest 

większa od 3. Mamy zatem do czynienia z ostrym kształtem krzywej rozkładu wartości z.  

Na podstawie danych z profilometru wyznaczono histogramy ilustrujące rozkład 

wysokości powierzchni badanych tkanin. Histogramy przedstawiono na wykresach 1-3. 

Kształt histogramu dla tkaniny B znacznie różni się od kształtów histogramu dla tkanin 

A i C.  

Najczęściej występująca wysokość kształtowała się odpowiednio:  

 wariant A – 0,885 mm (42,141% ogółu wartości z);  

 wariant B – 0,835 mm (19,648%); 

 wariant C – 0,792 mm (39,946%).  

 

Wykres 1. Histogram wartości z (wysokości) punktów na mierzonej powierzchni tkaniny – wariant A; 

[opracowanie własne]  

 

Wykres 2. Histogram wartości z (wysokości) punktów na mierzonej powierzchni tkaniny – wariant B; 

[opracowanie własne]  
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Wykres 3. Histogram wartości z (wysokości) punktów na mierzonej powierzchni tkaniny – wariant C; 

[opracowanie własne]  

Podobnie, jak w przypadku wcześniej omawianych parametrów, również dla histo-

gramów stwierdzono, że masa liniowa wątku w badanych tkaninach ma wpływ na 

kształt (wysokość najliczniejszej klasy i udział procentowy najliczniejszej klasy 

w całkowitej liczbie obserwacji) histogramów wysokości powierzchni tkanin. Wraz ze 

wzrostem masy liniowej przędzy wątkowej odnotowano wyższą wartość wysokości 

punktów na powierzchni odpowiadającej najliczniejszej klasie.  

Dla badanych wariantów tkanin wyznaczono również funkcję autokorelacji. Auto-

korelacja jest narzędziem matematycznym często używanym w przetwarzaniu sygnałów 

do analizowania funkcji lub serii wartości. Jest to statystyka opisująca, w jakim stopniu 

dany wyraz szeregu zależy od wyrazów poprzednich w szeregu czasowym. Uzyskane 

funkcje autokorelacji przedstawiono na rysunkach 10-12. W przypadku funkcji auto-

korelacji nie odnotowano widocznego wpływu masy liniowej przędzy wątkowej 

w badanych wariantach tkanin o jednakowych pozostałych parametrach strukturalnych. 

Tutaj raczej dominująca rolę odgrywa splot tkanin, a w badanych tkaninach by on 

jednakowy. Uzyskane funkcje autokorelacji odzwierciedlają kształt skośnych prążków 

na powierzchni badanych tkanin. Dla porównania, na rysunku 13 przedstawiono funkcję 

autokorelacji dla tkaniny o splocie płóciennym. W tym przypadku nie są widoczne 

skośne prążki, gdyż ukształtowanie powierzchni tkaniny o splocie płóciennym jest 

zupełnie odmienne od ukształtowania powierzchni tkaniny w splocie skośnym. 
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Rysunek 10. Funkcja autokorelacji wartości z (wysokości) tkaniny – wariant A; [opracowanie własne] 

 

Rysunek 11. Funkcja autokorelacji wartości z (wysokości) tkaniny – wariant B; [opracowanie własne] 
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Rysunek 12. Funkcja autokorelacji wartości z (wysokości) tkaniny – wariant C; [opracowanie własne] 

 

Rysunek 13. Przykładowa funkcja autokorelacji wartości z (wysokości) tkaniny; [opracowanie własne] 

Za pomocą profilometru wyznaczono też rozkład kątów, które przedstawione są na 

rysunkach 14-16. Rozkład ten przedstawia nachylenie stycznej do powierzchni tkaniny 

w danym punkcie do płaszczyzny poziomej. Jest to wykres 2 D, prezentujący wartości 

2 zmiennych: R względem φ. Kąt φ określa kierunek stycznej do krawędzi. Kąt 

nachylenia jest definiowany przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, zaczynając od 

dodatniej osi X. Promień R opisuje częstotliwość krawędzi (w procentach) w kierunku 

φ. Klikając lewym przyciskiem myszy na diagramie rozkładu kątów można odczytać 

częstotliwość i kierunek. Ponadto oprogramowanie dostarcza informacji o kątach 
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nachylenia o największej częstotliwości występowania na powierzchni, z podziałem na 

kwartały wykresu. Największe częstotliwości kątów nachylenia odnotowano 

odpowiednio: 

 dla tkaniny A – 0,609% dla kąta nachylenia 190°; 

 dla tkaniny B – 0,687% dla kąta nachylenia 191°; 

 dla tkaniny C – 0,645% dla kąta nachylenia 8°.  
Generalnie jednak wykresy rozkładu katów nachylenia dla badanych wariantów 

tkanin są bardzo podobne.  

 

Rysunek 14. Rozkład kątów nachyleń powierzchni dla tkaniny – wariant A; [opracowanie własne]  

 

Rysunek 15. Rozkład kątów nachyleń powierzchni dla tkaniny – wariant B; [opracowanie własne]  
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Rysunek 16. Rozkład kątów nachyleń powierzchni dla tkaniny – wariant C; [opracowanie własne]  

4. Podsumowanie  

W niniejszym artykule przedstawiono wstępne badania topografii powierzchni 

tkanin oparte na bezkontaktowej analizie struktury geometrycznej powierzchni tkanin. 

Badaniom poddano tkaniny bawełniane o splocie skośnym wykonane na bazie jednej 

osnowy. W tkaninach zastosowano różne przędze wątkowe: o masie liniowej 100 tex, 

60 tex i 40 tex.  

Pomiary parametrów struktury powierzchni tkanin wykonano za pomocą profilo-

metru MicroSpy Profile firmy FRT współpracującego ze specjalistycznym oprogramo-

waniem Mark III. Zastosowana metoda pozwala na wyznaczeniu wszystkich możliwych, 

opisanych w odpowiednich normach, charakterystyk powierzchni badanych obiektów. 

Uzyskane wyniki wykazały, że badane tkaniny bawełniane o splocie skośnym charak-

teryzowały się różnymi parametrami chropowatości w zależności od gęstości wątku. 

Na podstawie przeprowadzonych badań wstępnych stwierdzono, co następuje: 

 zmiana masy liniowej przędzy wątkowej przy zachowaniu jednakowych pozo-

stałych parametrów struktury tkanin w istotny sposób wpływa na topografię ich 

powierzchni;  

 wykres funkcji autokorelacji odzwierciedla charakterystyczny układ prążków 

występujących na powierzchni tkanin o splocie skośnym; 

 profilometr MicroSpy Proflie firmy FRT wraz z oprogramowaniem Mark III 

umożliwia kompleksowe badania struktury geometrycznej powierzchni tkanin.  

Ze względu na zbyt małą liczbę przypadków, na tym etapie badań nie analizowano 

statystycznej zależności pomiędzy masą liniową przędzy wątkowej a wartościami para-

metrów struktury geometrycznej powierzchni badanych tkanin. Badania są konty-

nuowane.  
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Wpływ masy liniowej przędzy wątkowej na parametry charakteryzujące 

geometryczną strukturę powierzchni tkanin  

Streszczenie 

Struktura geometryczna powierzchni materiałów włókienniczych ma istotne znaczenie funkcjonalne, 

eksploatacyjne oraz estetyczne. Chropowatość należy do cech jakości powierzchni najczęściej ocenianych 

poprzez wskaźniki ilościowe zwane parametrami chropowatości powierzchni. Celem prezentowanych badań 
była analiza parametrów charakteryzujących topografię powierzchni tkanin bawełnianych o splocie skośnym 

zróżnicowanych pod względem masy liniowej przędzy wątkowej. Pomiary topografii powierzchni 

wykonano za pomocą profilometru MicroSpy® Profile firmy FRT the art of metrology™. Za pomocą 

oprogramowania Mark III współpracującego z profilometrem wyznaczono szereg wskaźników charakte-

ryzujących strukturę geometryczną powierzchni tkanin oraz histogramy ilustrujące częstotliwość występo-

wania punktów o określonej wysokości na badanej powierzchni. Badania potwierdziły, że na podstawie 

wyników uzyskanych za pomocą profilometru można kompleksowo przeanalizować topografię powierzchni 

tkanin. Uzyskane wyniki wykazały, że masa liniowa przędzy wątkowej w tkaninach o splocie skośnym ma 
istotny wpływ na strukturę geometryczną powierzchni tkanin. 

Słowa kluczowe: chropowatość, struktura geometryczna, splot skośny  

Effect of linear weft yarn weight on the parameters characterizing 

the geometrical structure of the fabric surface 

Abstract  

The geometric structure of the surface of textile materials is of significant functional, operational and 

aesthetic importance. Roughness is one of the surface quality features most often assessed by quantitative 

indicators called surface roughness parameters. The aim of the presented research was to analyse the 
parameters characterizing the surface topography of cotton fabrics with a twill weave differentiated in 

terms of the linear density of weft yarn. Surface topography measurements were performed using the 

MicroSpy® Profile profilometer by FRT the art of metrology™. Using the Mark III software cooperating 

with the profilometer, a number of indices characterizing the geometric structure of the fabric surface and 

histograms illustrating the frequency of occurrence of points of a certain height on the tested surface were 

determined. The research confirmed that, on the basis of the results obtained with the profilometer, it is 

possible to analyse comprehensively the topography of the fabric surface. The obtained results showed that 

the linear density of weft yarn in fabrics with the twill weave has a significant impact on the geometrical 
structure of the fabric surface. 

Keywords: roughness, geometric structure, plain weave 
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Wpływ zmiany rozpuszczalnika organicznego 

na zjawisko luminescencji kropek kwantowych 

1. Wstęp 

Od kilku lat można zauważyć dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii foto-

nicznych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na technologie światłowodowe. Dąży się 

do otrzymania światłowodów o coraz lepszych parametrach i właściwościach dosto-

sowanych do konkretnych zastosowań. Główną barierą szerokiego stosowania światło-

wodów polimerowych są ich bardzo duże, w porównaniu do światłowodów szklanych, 

straty optyczne. Rozwiązaniem tego problemu mogą być polimerowe światłowody 

aktywne, które podobnie jak dobrze znane aktywne światłowody szklane służą do 

wzmacniania osłabionego sygnału optycznego. Aby ich praca była najbardziej wydajna 

konieczne jest odizolowanie jonu lantanowca od sieci polimerowej poprzez obudo-

wanie go specjalnym nanokryształem lub wykorzystanie kropek kwantowych. 

Celem pracy była optymalizacja procesu syntezy kropek kwantowych w ciężkich 

rozpuszczalnikach organicznych. Kropki kwantowe syntezowano przy wykorzystaniu 

metody koloidalnej, a w pracy przedstawiono widma absorpcyjno-emisyjne wytworzo-

nych kropek kwantowych dla różnych rozpuszczalników. 

2. Kropki kwantowe 

Kropki kwantowe, z ang. Quantum Dots (QD), są to nanokryształy półprzewodni-

kowe wielkości od 2 do 10 nm. Posiadają właściwości pośrednie między cząstkami 

kwantowymi a półprzewodnikami. Ruch elektronów, dziur i ekscytonów (par elektron-

dziura) ograniczony jest w trzech wymiarach. Ograniczenie to powoduje, że stany 

elektronowe osiągają tylko dyskretne wartości, podobnie jak w przypadku atomów. 

Możliwe jest manewrowanie wcześniej wspomnianymi stanami poprzez zmianę roz-

miaru, składu lub pola elektrycznego QD. Im większa jest kropka kwantowa, tym 

mniejsza jest energia stanów elektronowych. Charakteryzują się one tzw. efektem 

ograniczenia kwantowego, czyli energia emitowanych przez nie fotonów w wyniku 

wzbudzenia zależy od składu i wielkości kryształu [1-4]. Przeważnie do otrzymywania 

kropek kwantowych wykorzystuje się związki pierwiastków z grup II i IV (np. CdS, 

CdSe, CdTe) oraz grup III i V (np. GaAs, InAs). Poprzez modyfikację składu i wiel-

kości można otrzymać luminescencję w pełnym zakresie widma, czyli od UV (ultra-

fioletu) do IR (podczerwieni). Im mniejszy rozmiar nanocząstki, tym barwa wyemito-

wanego światła jest bardziej przesunięta w kierunku koloru niebieskiego, zaś im 

większa, tym bardziej przesunięta w kierunku barwy czerwonej. W ten sposób można 

otrzymać kropki kwantowe od barwy niebieskiej, przez zielona, żółtą, pomarańczową, 

aż do czerwonej [5, 6]. 
                                                                   
1 anna.kiczor@poczta.umcs.lublin.pl, Pracownia Technologii Światłowodów, Wydział Chemii, Uniwersytet 

Marii Curie-Skłodowskiej, http://opticalfibers.umcs.pl/start/. 
2 pawel.mergo@poczta.umcs.lublin.pl, Pracownia Technologii Światłowodów, Wydział Chemii, Uniwersytet 

Marii Curie-Skłodowskiej, http://opticalfibers.umcs.pl/start/. 
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3. Wyjątkowe zalety 

Kropki kwantowe posiadają wiele unikalnych i bardzo przydatnych właściwości, 

które umożliwiają ich różnorodne wykorzystanie. Manipulując kształtem i rozmiarem, 

można wpływać na ich właściwości w konkretny, potrzebny do danego zastosowania 

sposób. Charakteryzują się wysoką wydajnością kwantową, wyjątkowo wąskimi pas-

mami emisji fotoluminescencji. W porównaniu do standardowych barwników orga-

nicznych posiadają długi czas życia fluorescencji, bardzo dużą stabilność oraz odpor-

ność na fotowybielanie. W przypadku zastosowania kropek kwantowych w wyświetla-

czach bierze się pod uwagę fakt, że znacznie rozszerzają paletę barw, które są wy-

świetlane na ekranie, poprawiają nasycenie barw, a także zmniejszają zużycie energii. 

Dzięki możliwości wzbudzania kropek kwantowych o różnym widmie falą o tej samej 

długości eksperyment staje się łatwiejszy, a wykorzystana aparatura tańsza. Mogą być 

wykorzystane, jako filtry wycinające szkodliwe promieniowanie ultrafioletowe lub 

nadmierną ilość podczerwieni. Nie tracą sprawności i właściwości przy przechowy-

waniu i oświetlaniu oraz są odporne na złe warunki atmosferyczne. Dzięki rejestracji 

luminescencji przy użyciu fluorymetru możliwe jest śledzenie postępu reakcji, przez co 

na każdym etapie można sprawdzić czy synteza przebiega prawidłowo. Lasery, 

których warstwę aktywną stanowią kropki kwantowe posiadają niższe prądy progowe 

i wyższe temperatury charakterystyczne niż lasery oparte na studniach kwantowych. 

Wyzwaniem jest dopracowanie metody otrzymywania QD tak, aby emitowały światło 

o długości fali 1,3-2 m, czyli w przedziale zawierającym najważniejsze okna transmi-

syjne dla światłowodów kwarcowych (1,3 oraz 1,55 m) i w okolicach 2 m znajduje 

się pasmo podczerwieni bezpieczne dla oka ludzkiego [1, 3, 4]. 

4. Sposoby otrzymywania QD 

Najbardziej znanym podziałem otrzymywania kropek kwantowych jest podział ze 

względu na kierunek, w jakim następuje zmiana rozmiaru materiału. Wyróżniamy 

metodę bottom-up (tzw. w górę), czyli z materiału o mniejszej wielkości otrzymuje się 

coraz większy materiał, oraz top-down (tzw. w dół), czyli rozdrabnianie materiału (od 

większych cząstek do mniejszych) [7-9]. 

Do metod bottom-up można zaliczyć: syntezę chemiczną (koloidalne kropki kwan-

towe), manipulację pojedynczymi atomami (molekułami w skali mikro) oraz epitaksję 

(samoorganizację). Epitaksja polega na nakładaniu nowych warstw atomów warstwa 

po warstwie na podłożu krystalicznym. Następuje minimalizacja energii powierzch-

niowej atomów, a w konsekwencji powstanie trójwymiarowych wysp w wyniku 

samoorganizacji [7-11]. 

Do metod top-down należą: strukturyzacja powierzchni, czyli trawienie i litografia 

(wytrawianie ze studni kwantowej) oraz powstanie kropek kwantowych definiowanych 

potencjałem elektrostatycznym. Ogólnie składają się one z kilku etapów, gdzie pierw-

szym z nich jest nakładanie na powierzchnię półprzewodnika warstwy światłoczułej 

i oświetlanie jej przez specjalną maskę promieniowaniem UV (lub wiązką elektronową). 

W kolejnym etapie następuje odsłonięcie powierzchni o kształcie przyjętej maski 

i rozpoczęcie procesu wytrawiania. Wytrawianie może być mokre, czyli w roztworze, 

lub jonowe, czyli za pomocą wiązki jonów. Otrzymane w ten sposób kropki kwantowe 

mają wielkość kilkudziesięciu do kilkuset nanometrów [9-12]. 
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4.1. Otrzymywanie koloidalnych kropek kwantowych 

Najmniejsze kropki kwantowe można otrzymać w wyniku wytrącania kryształków 

półprzewodników z roztworu w cieczy. Istnieją dwa rodzaje tak otrzymanych struktur. 

Pierwszą stanowi sam nanokryształ, w którym jedynym ograniczeniem kwantowym 

jest jego powierzchnia. Szczególnie należy zwrócić uwagę na defekty powierzchniowe 

i obecne na powierzchni niezwiązane elektrony, które zmniejszają efektywność lumi-

nescencji. Drugim rodzajem są kropki kwantowe tzw. core/shell (jądro/powłoka) 

posiadające jądro składające się z półprzewodnika o określonej przerwie energetycznej 

otoczone warstwą drugiego półprzewodnika o innej przerwie energetycznej. Dzięki 

obecności dodatkowej otoczki następuje redukcja wpływu powierzchniowego,  

a w konsekwencji wzmocnienie intensywności luminescencji. Dzielą się one na dwa 

typy. W pierwszym typie rdzeń ma większą przerwę energetyczną od powłoki albo 

odwrotnie, czyli tzw. odwrócony typ I. Drugi typ charakteryzuje się tym, że pasmo 

przewodnictwa lub walencyjne rdzenia mogą być zlokalizowane w obrębie pasma 

wzbronionego powłoki [2, 12-16]. 

Trudnością tej metody jest zapobieganie zlepianiu się nanocząstek. Należy odizo-

lować od siebie rosnące w czasie reakcji kropki przy użyciu czynnika powierzchniowo 

czynnego, czyli cząsteczek związku organicznego. Dodatek związku organicznego 

powoduje, że kropki kwantowe nie ulegają agregacji oraz kontroluje wielkość powsta-

jących kropek kwantowych. Otrzymane struktury są pokryte szczelną, jednorodną 

otoczką chroniącą je dodatkowo przed czynnikami środowiska. Niewielkie nanocząstki 

pokryte są związkiem organicznym w sposób luźny umożliwiający ich dalszy wzrost. 

Im większa nanocząstka, tym związek ten mocniej przylega i uniemożliwia dalszy 

wzrost kropek kwantowych [14-33]. 

4.1.1. Synteza i charakterystyka otrzymanych CdSe QD 

Wykonano dwa osobne roztwory. W kolbie reakcyjnej umieszczono prekursor jonów 

kadmu, czyli tlenek kadmu CdO, kwas oleinowy oraz rozpuszczalnik organiczny. Naj-

pierw użyto oktadekanu o temperaturze wrzenia 317C, a następnie dekan (174,1C). 

Temperatura wrzenia jest bardzo ważnym parametrem przy późniejszym wprowa-

dzaniu otrzymanych struktur do ciekłej mieszaniny polimeryzacyjnej, w wyniku której 

powstaje preforma światłowodowa. Kolbę okrągłodenną wyposażoną w mieszadło ele-

ktryczne i termoparę umieszczono w czaszy grzewczej. W osobnej kolbie płaskodennej 

wykonano roztwór wyjściowy z jonami selenu. Umieszczono w niej selen, identyczny 

rozpuszczalnik użyty w kolbie reakcyjnej oraz trioktylofosfinę. Kolbę reakcyjną 

grzano, aż do momentu całkowitego rozpuszczenia się tlenku kadmu. Gdy roztwór stał 

się klarowny, a temperatura unormowana szybko wstrzyknięto roztwór zawierający 

jony selenu. Temperatura początkowo zmniejszyła się, by po chwili znowu zacząć 

pomału rosnąć. Zaczęto pobierać próbki (rys. 1). Po powtórzeniu reakcji i otrzymaniu 

takich samych wyników wykonano syntezę z użyciem drugiego rozpuszczalnika [14-16]. 
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Rysunek 1. Próbki zawierające kropki kwantowe CdSe w oktadekanie pobrane z tej samej kolby reakcyjnej 

w różnych odstępach czasu [opracowanie własne] 

Widma luminescencji kropek kwantowych wyglądem przypominają widma ato-

mowe. Posiadają wąskie pasma emisji o określonej energii zależnej od wielkości kropki 

kwantowej. Analiza widm emisyjnych i absorpcyjnych pokazała, że w zależności od 

użytego rozpuszczalnika widma są odpowiednio przesunięte ku innym długościom fali 

(rys. 2-5). 

Widma absorpcji składają się z szeregu maksimów pików, w których wysokość 

wzrasta wraz ze wzrostem energii. Pierwsze maksimum absorpcji jest przesunięte 

w stosunku do maksimum emisji w kierunku fal krótszych. Im mniejsza nanocząstka, 

tym maksimum absorpcji przesunięte jest w stronę krótszych fal. Poniższe wykresy 

potwierdzają te zależności. Kropki kwantowe absorbują światło w pełnym zakresie 

widma, zaś emitują tylko o konkretnie zdefiniowanym kolorze. 

 
Rysunek 2. Widmo absorpcji kropek kwantowych w oktadekanie [opracowanie własne] 
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Rysunek 3. Widmo absorpcji kropek kwantowych w dekanie [opracowanie własne] 

Na rysunku 3 widać dwa miejsca, w których powstały maksima pików. Piki znaj-

dujące się powyżej 500 nm dotyczą próbek pobranych bezpośrednio z kolby reakcyjnej. 

Piki przy ok. 280 nm dotyczą tych samych próbek jednak rozcieńczonych dziesięcio-

krotnie. W jednym i drugim przypadku maksima ułożyły się rosnąco wraz z czasem 

pobierania próbek. 

 
Rysunek 4. Widmo emisji kropek kwantowych w oktadekanie [opracowanie własne] 

 
Rysunek 5. Widmo emisji kropek kwantowych w dekanie [opracowanie własne] 
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Luminescencja została również sprawdzona w lampie ksenonowej. Wszystkie próbki 

wykazywały silne świecenie (rys. 6). Pierwsza świeciła na zielono, druga na żółto, zaś 

ostatnia na pomarańczowo. Otrzymane barwy potwierdziły, że reakcja przebiegła 

prawidłowo. 

 
Rysunek 6. Luminescencja otrzymanych kropek kwantowych w lampie ksenonowej [opracowanie własne] 

5. Podsumowanie 

Kropki kwantowe w ostatnich latach znacznie zyskały na popularności i zapewne 

w najbliższym czasie nadal tak będzie. Posiadają wiele cech, które można zastosować 

w różnych dziedzinach. Jedną z najważniejszych z nich jest ich znacznie dłuższy czas 

życia niż powszechnie używanych konwencjonalnych barwników. Mogą się składać 

z pierwiastków grup II i IV oraz III i V, co daje dużą różnorodność powstałych struktur, 

a powstanie struktur core/shell dodatkowo wzmacnia intensywność luminescencji. 

Można kontrolować długość fali emisji przez obserwację zmiany barwy powstających 

kropek kwantowych. Ponadto, kropki kwantowe w porównaniu do pozostałych sond 

optycznych są znacznie bardziej odporne na degradację, co pozwala na ich wyko-

rzystanie do obserwacji jak zachodzą procesy biologiczne w komórkach oraz jak 

oddziałują z innymi molekułami. 

6. Wnioski 

Celem pracy były optymalizacja procesu syntezy kropek kwantowych w ciężkich 

rozpuszczalnikach organicznych. Dzięki wykorzystaniu koloidalnej metody syntezy 

powstałe kropki kwantowe charakteryzowały się bardzo małymi rozmiarami (rzędu 

kilku nanometrów). Otrzymane struktury wykazywały bardzo silną luminescencję. Na 

widmach absorpcji i emisji widać wyraźne piki ułożone wraz ze wzrostem długości 

fali. Dodatek związku organicznego zapobiegał agregacji i niekontrolowanemu wzro-

stowi. W przypadku obu rozpuszczalników otrzymane widma spełniały zamierzony cel 

i były w pełni satysfakcjonujące. Tak powstałe kropki kwantowe CdSe mogą być 

następnie wykorzystane jako dodatek do mieszaniny polimeryzacyjnej, aby otrzymać 

preformę, z której zostanie wyciągnięty światłowód. 
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Wpływ zmiany rozpuszczalnika organicznego na zjawisko luminescencji kropek 

kwantowych 

Streszczenie 

Powszechne stosowanie światłowodów polimerowych jest bardzo trudne ze względu na ich bardzo duże 
w porównaniu do światłowodów szklanych straty optyczne. Rozwiązaniem tego problemu mogą być poli-

merowe światłowody aktywne, które służą do wzmacniania osłabionego sygnału optycznego. Aby ich 

praca była najbardziej wydajna konieczne jest odizolowanie jonu lantanowca od sieci polimerowej poprzez 

obudowanie go specjalnym nanokryształem lub wykorzystanie kropek kwantowych.  
Celem pracy były optymalizacja procesu syntezy kropek kwantowych w ciężkich rozpuszczalnikach orga-

nicznych. Badano wpływ zmiany rozpuszczalnika na luminescencję otrzymanych nanocząstek. Dodatek 

związku organicznego zapobiegał agregacji i niekontrolowanemu wzrostowi. Kropki kwantowe syntezo-

wano przy wykorzystaniu metody koloidalnej ze względu na chęć otrzymania jak najmniejszych struktur 
Słowa kluczowe: światłowody, kropki kwantowe, nanocząstki 
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Effect of changes in organic solvent on the phenomenon of quantum dots 

luminescence 

Abstract 

The widespread use of polymer optical fibers is very difficult due to their very large optical losses compared 

to glass optical fibers. The problem can be solved by active polymer optical fibers which are used to 

amplify the weakened optical signal. In order for their work to be most efficient, it is necessary to isolate 
the lanthanide ion from the polymer network by encapsulating it with a special nanocrystal or by using 

quantum dots. The aim of the work was to optimize the synthesis of quantum dots in heavy organic solvents. 

The influence of the solvent change on the luminescence of the obtained nanoparticles was investigated. 

The addition of the organic compound prevented aggregation and uncontrolled growth. Quantum dots were 
synthesized using the colloidal method due to the desire to obtain the smallest structures possible.  

Keywords: optical fibers, quantum dots, nanoparticles 
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Oddziaływanie dendrymerów zawierających atomy 
miedzi z aminotransferazą asparaginianową (AST) 

1. Wprowadzenie 

Wraz z rozwojem nanotechnologii zaczęto prowadzić badania nad nanocząstkami 
i nanomateriałami, które mogą znaleźć zastosowanie w medycynie. Powszechnie znane 
nanocząstki, takie jak np.: liposomy, nanorurki węglowe, nanopolimery, mogą być 
wykorzystane jako nośniki różnych biomolekuł [1]. 

Wśród wielu nanocząstek na szczególną uwagę zasługują dendrymery [1]. Okre-
ślenie „dendrymer” zostało użyte po raz pierwszy w 1985 roku przez zespół Donalda 
Tomali. Zespół Newkome’a zsyntetyzował wtedy podobne związki, nazywając je 
„arobolami”, jednak nazwa ta nie weszła do użytku powszechnego. Dendrymery, to 
sferyczne związki o silnie rozgałęzionej i symetrycznej strukturze. Swoim kształtem są 
zbliżone do kuli, a ich rozmiary mieszczą się w nanoskali (przynajmniej jeden wymiar 
nanomateriału jest mniejszy niż 100 nm). Dendrymery zbudowane są z rdzenia, od 
którego odchodzą liczne rozgałęzienia tzw. dendrony. Na ich końcach znajdują się 
grupy funkcyjne, które mogą być modyfikowane, co pozwala na zmianę właściwości 
nanocząstki (rys. 1) [2-5]. Wielokrotne powielanie struktury dendrymeru pozwala na 
tworzenie coraz wyższych generacji [6]. Istnieją dwie metody syntezy dendrymerów. 
Pierwsza z nich nazywana jest syntezą rozbieżną. Polega ona na przyłączaniu kolejnych 
monomerów do rdzenia cząsteczki. Alternatywą dla tej metody jest synteza zbieżna, 
gdzie w pierwszym etapie syntetyzowane są dendrony, które następnie przyłączane są 
do wielofunkcyjnego rdzenia [3]. 

Dendrymery swoje szerokie zastosowanie biologiczne zawdzięczają właśnie m.in. 
możliwości wykorzystywania ich jako nośników różnych substancji. Do ich po-
wierzchni dzięki oddziaływaniu z grupami terminalnymi można dołączać metale oraz 
różne biomolekuły, takie jak geny czy leki. Umieszczenie wielu ligandów na po-
wierzchni dendrymeru pozwala na silniejsze oddziaływanie z biomolekułami. Taki 
efekt działania nazywany jest „efektem dendrytycznym” [7]. Pomiędzy dendronami 
w strukturze dendrymeru znajdują się wolne przestrzenie. Dzięki temu dodatkowo, 
możliwy jest transport biomolekuł poprzez ich enkapsulację, czyli umieszczenie trans-
portowanej cząsteczki we wnętrzu dendrymeru [2].  
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Obecnie poszukuje się skutecznych metod dostarczania leków oraz genów do miejsc 
zmienionych chorobowo. Skuteczny nośnik powinien charakteryzować się niewielkim 
rozmiarem, stosunkowo niską immunogennością i cytotoksycznością. Dodatkowym 
atutem jest ładunek nanocząstki. Dodatnio naładowany kompleks, który powstaje 
w wyniku dołączenia do takiej nanocząstki leku bądź genu może przekraczać barierę 
ujemnie naładowanej błony komórkowej nie uszkadzając jej [6]. Obecnie projektowane 
są nowe denrymery, do których poprzez modyfikację grup funkcyjnych dołączane są 
jony metali o właściwościach przeciwnowotworowych [6]. Na szczególną uwagę zasłu-
guje miedź.  

Według aktualnej wiedzy związki miedzi mogą hamować rozwój komórek nowo-
tworowych [8, 9]. Wykazano, że kompleksy tego metalu z pochodnymi fenantroliny 
o różnych łańcuchach alkilowych działają nie tylko przeciwnowotworowo, ale również 
wykazują aktywność antyangiogenną i mogą zapobiegać przerzutom [8, 9]. Jednakże 
mechanizmy działania kompleksów miedzi nie zostały w pełni zbadane. Co więcej, 
jednym z powodów utrudniających jej stosowanie w terapii przeciwnowotworowej jest 
słaba rozpuszczalność w wodzie. To przyczynia się do znaczącego obniżenia biodo-
stępności leków opartych na związkach tego metalu. Rozwiązaniem problemu mogą 
stać się dendrymery, gdyż poprzez przyłączenie jonów miedzi do powierzchni nano-
cząstki możliwe jest zwiększenie ich rozpuszczalności w wodzie, a tym samym biodo-
stępności [8-9]. Z drugiej strony zastosowanie nowych dendrymerów w biomedycynie 
wymaga poznania możliwości ich interakcji z układami biologicznymi. Ocena właści-
wości biologicznych oraz parametrów fizykochemicznych jest ważnym elementem 
w ustaleniu możliwości ich zastosowania w biomedycynie [10]. 

Aminotransferaza asparaginianowa (AST) jest enzymem z klasy transferaz przeno-
szącym grupy aminowe z asparaginianu na α-ketoglutaran. Występuje w postaci cyto-
zolowej oraz mitochondrialnej. Białko AST jest obecne głównie w wątrobie i mięśniu 
sercowym. AST nie jest wydzielana bezpośrednio do krążenia, dlatego wzrost jej aktyw-
ności w osoczu jest skutkiem uszkodzenia miocytów serca i/lub komórek wątroby [10]. 
W obecnej pracy zbadano oddziaływania karbokrzemowych dendrymerów pierwszej 
generacji zawierających atomy miedzi (CCD-Cl-1, CCD-NO-1) z aminotransferazą 
asparaginianową, jako jednym z głównych enzymów regulatorowych. 

 

Rysunek 1. Schemat struktury dendrymeru [2] 
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2. Materiały i metody 

2.1. Materiały 

W badaniach wykorzystano ludzką aminotransferazę asparaginianową (Sigma-

Aldrich, USA) oraz karbokrzemowe dendrymery pierwszej generacji zawierające atomy 

miedzi (CCD), z ligandami chlorkowymi i azotanowymi (CCD-Cl-1, CCD-NO-1). 

Nanocząstki te zostały zsyntezowane w Katedrze Chemii Organicznej na Uniwersy-

tecie Alcala de Henares, Hiszpania, w grupie profesora Javiera de la Mata. 

Tabela 1. Właściwości karbokrzemowych dendrymerów zawierających atomy miedzi z ligandami 

chlorkowymi i azotanowymi. 

Dendrymer Generacja Masa cząsteczkowa 

CCD-NO-1 G1 1840,10 g/Mol 

CCD-Cl-1 G1 1627,68 g/Mol 

2.2. Metody 

2.2.1. Wygaszanie fluorescencji białka (AST) 

Eksperymenty fluorymetryczne przeprowadzono za pomocą spektrofluorymetru 

LS-55B (Perkin-Elmer, UK). AST w stężeniu 5 µmol/L rozpuszczono w 10 mmol/L 

buforze fosforanowym, pH 7,4. Mierzono zmiany intensywności fluorescencji 

w obecności wzrastających stężeń (5-50 µmol/L) dendrymerów. Pomiary wykonano 

w temperaturze 30°C, przy długości fali wzbudzenia 295 nm oraz emisji 305-420 nm. 

2.2.2. Dichroizm kołowy (CD) 

Analizę zmian struktury drugorzędowej białka pod wpływem dendrymerów zbadano 

za pomocą dichroizmu kołowego (CD) z wykorzystaniem spektrometru J-815 CD 

(Jasco, Japonia). Widma CD dla AST w stężeniu 0,25 µmol/L rozpuszczonej w buforze 

fosforanowym (10 mmol/L, pH 7,4) zapisywano przy długości fali 260-196 nm. Eks-

perymenty przeprowadzono, dodając do roztworu białka wzrastające stężenia dendry-

merów w stosunkach molowych kompleksów dendrymer/białko w zakresie od 1:1 do 

1:10. Wyniki zostały wyrażone jako eliptyczność molowa (Θ) [deg•cm
2
•dmol

-1
]. 

2.2.3. Oznaczenie potencjału zeta i średnicy hydrodynamicznej 

nanocząstek 

Potencjał zeta oraz średnicę hydrodynamiczną dendrymer/AST kompleksów okre-

ślono przy użyciu spektrometru Zetasizer Nano ZS-90 (Malvern, UK). Pomiary zostały 

wykonane w 10 mmol/L buforze fosforanowym (pH 7,4), w temperaturze 25°C, 

stężenie AST wynosiło 0,25 µmol/L, natomiast stężenia dendrymerów zawierały się 

w granicach od 0,5 µmol/L do 12,5 µmol/L. 

2.2.4. Opracowanie statystyczne 

Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej za pomocą testu ANOVA (test 

post-hoc Dunn). Za istotność przyjęto p < 0,05. 
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3. Analiza wyników 

3.1. Wygaszanie fluorescencji AST 

Pomiar fluorescencji reszt tryptofanu aminotransferazy asparaginianowej daje moż-

liwość oceny charakteru oddziaływań ligandów z białkiem. Intensywność fluorescencji 

normalizowano jako F/F0, gdzie F oznacza intensywność fluorescencji białka 

w obecności dendrymeru, a F0 intensywność fluorescencji białka bez dendrymeru. 

W badaniach zaobserwowano, iż zwiększenie stężenia dendrymerów w zawiesinie 

AST powodowało stopniowe wygaszanie fluorescencji reszt tryptofanu, co może 

świadczyć o zachodzeniu interakcji pomiędzy testowanymi dendrymerami a AST. 

Efekt wygaszania fluorescencji w przypadku obecności obu dendrymerów był znaczący 

nawet przy niskich stężeniach nanocząstek (rys. 2). W przypadku obu dendrymerów 

wypłaszczenie krzywej F/F0 nastąpiło przy stosunku molowym dendrymer/AST 1:3. 

 

Rysunek 2. Widma wygaszania fluorescencji AST przez karbokrzemowe dendrymery zawierające atomy 

miedzi. (A) CCD-Cl-1 i (B) CCD-NO-1. Dolny wykres reprezentuje zmiany intensywności fluorescencji reszt 
tryptofanu AST obecności dendrymerów dla F/F0 przy maksimum fluorescencji (λ = 347). Wyniki 

przedstawiono jako średnie ± odchylenie standardowe z minimum trzech eksperymentów. *Statystycznie 

istotna różnica w porównaniu z wartościami kontrolnymi (*** p < 0,001) 

3.2. Zmiany struktury drugorzędowej białek 

Zmiany konformacji białka pod wpływem testowanych dendrymerów analizowano 

za pomocą zjawiska dichroizmu kołowego. Widmo CD dla AST było typowe dla 

struktury drugorzędowej białka. Wzrastające stężenie dendrymerów nie wpłynęło na 

zmianę struktury białka. Kształt widm CD dla AST przy wzrastającym stężeniu den-

drymerów przedstawiono na rysunku 3. 



 

Marika Grodzicka, Małgorzata Kubczak, Sylwia Michlewska, Maksim Ionov, Maria Bryszewska 

 

192 

 

 

Rysunek 3. Widma CD aminotransferazy asparaginianowej w obecności karbokrzemowych dendrymerów 

z miedzią w stosunkach molowych dendrymer/AST od 1:1 do 1:10. (A) – CCD-Cl, (B) – CCD-NO 

3.3. Potencjał zeta, średnica hydrodynamiczna 

Zmianę ładunku powierzchniowego białka w obecności dendrymerów oceniano 

poprzez dokonanie pomiaru potencjału zeta. Zarówno dendrymer CCD-Cl-1, jak 

i CCD-NO-1, dodawany do roztworu enzymu spowodował wzrost potencjału zeta 

z wartości -3,51 ±1,39 mV do 7,49 ±0,68 mV dla CCD-Cl-1 oraz do 7,69 ±1,05 mV 

dla dendrymeru CCD-NO-1 w stosunku molowym dendrymer/białko 1:30 (rys. 4B). 

Analizowano również zmiany średnicy hydrodynamicznej AST w obecności dendry-

merów. Wykazano, że w przypadku obu testowanych związków średnica hydrodyna-

miczna utworzonych kompleksów malała. Przy stosunku molowym dendrymer/AST 

1:50 wielkość utworzonych kompleksów wyniosła 246,65 ±29,60 nm dla CCD-Cl-1 

i 226,80 ±28,87 nm dla CCD-NO-1. 

 

Rysunek 4. Zmiana średnicy hydrodynamicznej (A) i potencjału zeta (B) dendrymer/AST kompleksów. 

*Statystycznie istotna różnica w porównaniu z wartościami kontrolnymi (*** p < 0,001) 
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4. Dyskusja 

Badania dotyczące terapii przeciwnowotworowej wciąż skupiają się na poszuki-

waniu skutecznych terapeutyków, będących mniej szkodliwą alternatywą dla obecnie 

stosowanych. Związki metali o właściwościach przeciwnowotworowych, takich jak 

platyna, ruten czy miedź wydają się być niezwykle obiecujące [8, 11]. Na szczególną 

uwagę zasługuje miedź. Metal ten jest mikroelementem, którego zawartość w ludzkim 

organizmie nie przekracza 0,01%. Mimo iż miedź jest pierwiastkiem śladowym, obec-

nym w organizmie w niewielkich ilościach, bierze ona udział w ważnych procesach 

biologicznych, takich jak: oddychanie czy synteza DNA. Miedź jest elementem składo-

wym wielu enzymów oraz białek m.in.: tyrozynazy, dysmutazy ponadtlenkowej, 

oksydazy cytochromowej czy oksydazy askorbinianowej [8]. 

W niniejszej pracy oceniano właściwości biofizyczne dendrymerów zawierające 

atomy miedzi. Zbadano wpływ dendrymerów na enzym regulatorowy, aminotransferazę 

asparaginianową. Zwiększenie stężenia dendrymerów w zawiesinie białka powodowało 

stopniowe wygaszanie fluorescencji reszt tryptofanu AST. W przypadku obu dendry-

merów możemy zauważyć wypłaszczanie krzywej F/F0 przy stosunku molowym 

(dendrymer/AST) 1:3, gdzie wystąpił spadek intensywności świecenia o 79% dla obu 

dendrymerów. Badania wykazały, że pomiędzy dendrymerami a AST zachodzi inter-

akcja, co może wskazywać na powstanie kompleksów dendrymer/AST. Testowane 

nanocząstki powodowały nieznaczne zmiany w strukturze drugorzędowej AST. Dodanie 

coraz większych objętości dendrymeru do roztworu białka mimo wzrostu eliptycz-

ności, nie spowodowało zmian charakterystycznego widma AST. Jest to zjawisko 

korzystne, ponieważ zmiana struktury białka mogłaby spowodować utratę jego aktyw-

ności biologicznej, co mogłoby przełożyć się na ograniczenie możliwości wykorzy-

stania tych nanocząstek w medycynie. 

Pomiar wielkości kompleksów utworzonych przez dendrymery i AST wykazał, że 

ich rozmiar malał wraz ze wzrastającym stężeniem dendrymerów. Podobne wyniki dla 

tych samych dendrymerów obserwowano dla albuminy surowicy ludzkiej (HSA) [8]. 

W badaniach charakteryzowano właściwości biofizyczne karbokrzemowych dendry-

merów z miedzą (CCD) oraz ich właściwości cytotoksyczne. Okazało się, że dendry-

mery wykazywały większą cytotoksyczność w stosunku do komórek nowotworowych 

(1301, HL-60) niż do komórek prawidłowych (PBMC) [8]. Badania te wydają się być 

obiecujące i wskazują, że zarówno dendrymery z grupami powierzchniowymi chlor-

kowymi, jak i azotanowymi mogą być potencjalnie rozważane, jako nośniki genów lub 

leków w terapii przeciwnowotworowej. 

W niniejszych badaniach wykazano, że obecność testowanych dendrymerów 

w zawiesinie białka zmienia ładunek powstałych nanocząstek z ujemnego na dodatni. 

Wcześniejsze badania charakteryzujące dendrymery karbokrzemowe z miedzią 

i rutenem wykazały, iż dodatni ładunek ułatwia oddziaływanie z ujemnie naładowanymi 

błonami [8, 11]. Biologiczne bariery z jednej strony chronią organizm przed szkodli-

wym wpływem czynników zewnętrznych, takich jak bakterie, wirusy czy toksyny, ale 

z drugiej ograniczają możliwość dostarczania leków bezpośrednio do miejsc docelowych 

[12]. Kompleksy powstałe między lekiem a nośnikiem posiadającym ładunek dodatni 

mogą wchodzić w interakcję z ujemnie naładowaną błoną komórkową i przekraczać jej 

barierę, jednocześnie ze względu na swój rozmiar nie powodując jej uszkodzenia [11]. 
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Obecnie badane są dwie możliwości dostarczenia leków przez bariery biologiczne 

z wykorzystaniem nanonośników. Jedna z nich polega na transporcie biomolekuł do 

wnętrza komórek docelowych, gdzie następuje aktywacja leku przez odpowiednie 

mechanizmy. Inną możliwością jest zamknięcie formy czynnej związku w nano-

nośniku [12]. Dodatnio naładowane dendrymery mogą posłużyć, jako nośniki przeni-

kające przez błony komórkowe, zwiększając przy tym biodostępność przenoszonych 

substancji. 

Ocena właściwości biofizycznych i charakterystyka oddziaływania dendrymerów 

z białkami osocza jest istotna, gdyż wyselekcjonowanie nowych nanocząstek oraz poz-

nanie mechanizmów ich działania pozwoli poszerzyć aktualny stan wiedzy na temat 

docelowego dostarczania leków przez tego typu nośniki [13]. Co więcej, w przyszłości 

pozwoli to na zoptymalizowanie procesu projektowania i syntezy dendrymerów. 

5. Wnioski 

 Przeprowadzone badania: wygaszanie fluorescencji białka, określenie średnicy 

hydrodynamicznej i potencjału zeta wykazały, że pomiędzy dendrymerami a AST 

zachodzą interakcje, co może wskazywać na dołączenie molekuł dendrymerów do 

AST. 

 Obecność dendrymerów w zawiesinie AST nieznacznie wpłynęła na zmianę 

charakterystycznego widma struktury drugorzędowej białka. 

 W związku z tym, że zmiany w strukturze drugorzędowej białka mogłyby spowo-

dować utratę aktywności biologicznej, uzyskane wyniki wskazują, że badane 

dendrymery prawdopodobnie w niewielkim stopniu wpływają na właściwości 

biologiczne AST, co wskazuje na możliwość ich potencjalnego zastosowania 

w dalszych badaniach, jako czynników biomedycznych. 
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Oddziaływanie dendrymerów zawierających atomy miedzi z aminotransferazą 

asparaginianową (AST) 

Streszczenie 

Dendrymery to sferyczne nanocząstki, posiadające w swojej strukturze rdzeń, od którego odchodzą den-
drony. Powszechnie znane nanocząstki, w szczególności kationowe dendrymery mogą znaleźć zastosowanie 

w medycynie jako nośniki biomolekuł. Dodatnio naładowane dendrymery mogą przekraczać barierę 

ujemnie naładowanej błony komórkowej. Wykazano, że związki miedzi wykazują właściwości przeciw-

nowotworowe, a także mogą przeciwdziałać powstawaniu przerzutów. Aminotransferaza asparaginianowa 
(AST) jest enzymem z klasy transferaz. W związku z powyższym w obecnej pracy zbadano oddziaływanie 

dendrymerów zawierających atomy miedzi z AST. Zbadano zmianę potencjału zeta oraz średnicę hydro-

dynamiczną kompleksów dendrymer/AST. Analizowano również zmiany struktury drugorzędowej AST 

oraz wygaszanie fluorescencji reszt tryptofanu AST w obecności dendrymerów. 
W pracy wykazano istotny wpływ dendrymerów na proces wygaszania fluorescencji białka. Natomiast 

badane dendrymery nie zmieniały znacząco kształtu widm CD białka. Wraz ze wzrostem stężenia badanych 

dendrymerów obserwowano zmiany średnicy hydrodynamicznej kompleksów dendrymer/AST. Pomiar 

potencjału zeta wykazał, że utworzone kompleksy posiadały ładunek dodatni.  
Otrzymane wyniki mogą posłużyć do ulepszenia procesu projektowania i syntezy dendrymerów, w celu 

ich efektywnego zastosowania w biomedycynie. 

Słowa kluczowe: dendrymery, aminotransferaza asparaginianowa, nanotechnologia, nośniki leków 
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Interaction of copper dendrimers with aspartate aminotransferase (AST) 

Abstract 

Dendrimers are spherical nanoparticles that have a core in their structure with attached dendrons. 

Commonly known nanoparticles, especially cationic dendrimers may find application in medicine as 
carriers for biomolecules. The positively charged complexes formed between the drug and dendrimers can 

cross the barrier of a negatively charged cell membrane. It has been shown previously that copper 

compounds possess anticancer properties and may prevent the metastases formation. Aspartate amino-

transferase (AST) is an enzyme from the transferase class. In the present study, the interaction of copper-
carbosilane dendrimers with aspartate aminotransferase (AST) has been evaluated. The changes of zeta 

potential and hydrodynamic diameter of dendrimer/AST complexes and impact of dendrimers on the 

secondary structure of AST as well as quenching of AST fluorescence (tryptophan residues) have been 

analyzed. 
The effect of dendrimers on protein fluorescence quenching was shown that proves the interaction between 

AST and dendrimers. On the contrary, the presence of dendrimers did not significantly affect the shape of 

AST CD spectra, while the hydrodynamic diameter and zeta potential of dendrimer/AST complexes were 

increased. 

These results can be useful to improve the dendrimers design and synthesis for their efficient application in 

biomedicine. 

Keywords: dendrimers, aspartate aminotransferase, nanotechnology, drug carriers 
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Analiza możliwości zastosowania wybranych 

technologii cięcia laserowego folii polipropylenowych 

stosowanych na etykiety IML 

1. Wstęp 

Współcześnie prawo wymaga, aby każdy produkt był precyzyjnie oznaczony. Do 

każdego produktu dołącza się etykietę bezpośrednio na nim lub na jego opakowaniu. 

Etykiety o małej twardości są drukowane na papierze. Etykiety o większej trwałości są 

wykonywane jako nadruki na folii polipropylenowej. Najtrwalsze etykiety są to tzw. 

etykiety IML, czyli wykonywane w technologii IML, która polega na łączeniu ety-

kiety z opakowaniem bezpośrednio w trakcie procesu produkcyjnego opakowania 

i łączy się z nim jeszcze w jego fazie płynnej. Dotychczas etykiety z folii polipro-

pylenowej były wycinane z arkusza lub beli za pomocą cięcia plastycznego. Taka 

technologia produkcji wymagała opracowania i wykonania matrycy i stempla oraz ich 

regeneracji po określonej liczbie cykli pracy. W produkcji masowej takie podejście 

umożliwia minimalizację kosztów produkcji, jednakże jest nieefektywne ekonomicznie 

dla przypadku produkcji jednostkowej lub małoseryjnej. Współcześnie w technice oraz 

użytkowaniu wymaga się dużego dopasowywania produktu do indywidualnych potrzeb 

klienta, problem ten dotyczy również obszaru produkcji etykiet. Istnieje zapotrzebowa-

nie rynkowe na etykiety IML, które będą produkowane w małej liczbie. Istotną inno-

wację, którą wprowadzono w produkcji etykiet IML jest przeprowadzenie wycinania 

za pomocą lasera z wykorzystaniem zjawiska ablacji laserowej [1, 2]. Jest to proces 

rozpylania, w którym usuwanie materiału jest wynikiem oddziaływania impulsu wiązki 

laserowej. W wyniku tego powierzchnia w skali mezoskopowej ulega zmianom struk-

turalnym oraz pod względem składu fazowego i chemicznego. Rozróżnia się dwa ro-

dzaje ablacji: ablację fotochemiczną oraz ablację termiczną. Ablacja laserowa zachodzi 

po przekroczeniu progowej wartości fluencji, zależnej od rodzaju materiału i czasu 

trwania impulsów laserowych. Dominującym mechanizmem w obróbce laserem pod-

czerwonym jest ablacja laserowa o charakterze fototermicznym [1-3]. Charakteryzuje 

się tym, że w określonym obszarze materiału dochodzi do gwałtownego zwiększenia 
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temperatury, znacząco przekraczającej temperaturę wrzenia. Dochodzi do odparowania 

materiału obrabianego.  

W przypadku kształtowania materiałów polimerowych fluencja progowa jest nie-

wielka i przeważają tu procesy fotochemiczne. Zimna ablacja (fotochemiczna) to zja-

wisko bezpośredniego przejścia materiału ze stanu stałego w stan gazowy, z pomi-

nięciem stanu ciekłego i bez wpływu temperatury. Fizycznie, proces zimnej ablacji 

polega na rozrywaniu pod wpływem światła laserowego, wiązań chemicznych makro-

cząsteczek modyfikowanego materiału, a następnie ich usunięciu z jego powierzchni 

[1, 4, 5]. Ablacja jest często również wykorzystywana jako środek do wytwarzania 

impulsów ultradźwiękowych o wysokiej amplitudzie do celów diagnostycznych. 

Przedmiotem badań jest także rodzaj i zakres skutków ubocznych, które mogą zagrozić 

integralności podłoża w krótkim lub długim czasie. Szczególnie dotyczy to medycyny, 

gdzie bardzo istotne oprócz fizycznych i chemicznych są także zjawiska mechaniczne 

zachodzące w materiale będące skutkiem ablacji [6, 7]. 

Na rynku dostępne są różne urządzenia laserowe np. lasery CO2, lasery włóknowe, 

lasery UV, które różnią się nie tylko rodzajem źródła, lecz także parametrami techno-

logicznymi [1-4, 7]. 
W przypadku cięcia folii polipropylenowych (etykiet IML) głównym kryterium, 

określającym jakość technologiczną uzyskanego wyrobu, jest geometria powierzchni 

przecięcia oraz szerokość występowania strefy wpływu ciepła [5-7]. Głównym proble-

mem w branży spożywczej jest odpowiedni dobór typu lasera i parametrów technolo-

gicznych procesu cięcia, tak aby uzyskać wyrób o odpowiedniej jakości technologicz-

nej przy zachowaniu absolutnej sterylności i czystości. Do najczęściej spotykanych 

wad na liniach produkcyjnych można zaliczyć m.in. występowanie zadziorów na po-

wierzchni przecięcia, nadmiernej strefy pływu ciepła czy brak rozdzielenia folii (rys. 1). 

Celem pracy jest analiza możliwości zastosowania wybranych technologii cięcia 

laserowego folii polipropylenowych stosowanych na etykiety IML w produkcji 

jednostkowej. Przedstawione zostaną wyniki badań wpływu rodzaju lasera na jakość 

ciętej krawędzi folii polipropylenowej. Do badań wykorzystano laser włóknowy, włók-

nowy diodowy, lampowy oraz CO2. Zaproponowano także innowacyjne podejście 

polegające na zastosowaniu lasera UV do cięcia folii polipropylenowych stosowanych 

na etykiety IML.  

Na podstawie uzyskanych wyników badań określono, które z wymienionych laserów 

i dla jakich parametrów technologicznych zapewniają odpowiednią jakość etykiety. 

Wyniki badań umożliwiają dobór rodzaju lasera i jego parametrów do produkcji etykiet 

IML na liniach produkcyjnych.  
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Rysunek 1. Przykładowe wady wyrobów na liniach produkcyjnych [opracowanie własne] 

2. Badania eksperymentalne 

W ramach przeprowadzonych badań eksperymentalnych opracowano metodykę 
badań laboratoryjnych w zakresie doboru parametrów procesu cięcia folii polipropy-
lenowej z wykorzystaniem laserów impulsowych nano- i pikosekundowych o różnych 
długościach fali promieniowania. Po przeprowadzeniu eksperymentów wykonano 
analizę uzyskanych wyników oraz ocenę jakości wyrobów. 

Badania przeprowadzono na stanowiskach badawczych przedstawionych na 
rysunku 2.  

Badania zrealizowano dla następujących parametrów technologicznych procesu 
cięcia:  

 stanowisko laserowe z laserem impulsowym światłowodowym (fiber) typ Nd: YAG 
firmy RMI; moc P = 30W, długość fali promieniowania λ = 1070 nm, częstotliwość 
repetycji 3-100 kHz, pojedynczy impuls nanosekundowy – ok. 100 ns; 

 stanowisko laserowe z laserem impulsowym diodowym typu Nd: YVO4 firmy 
RMI; moc P = 5W, długość fali promieniowania λ = 532 nm, częstotliwość 
repetycji 3-50 kHz, pojedynczy impuls nanosekundowy – ok. 100 ns; 

 stanowisko laserowe z laserem lampowym nanosekundowym typu Nd: YAG firmy 
LOTIS TI: długość fali promieniowania λ = 355 nm; I – harmoniczna 1064 nm, II – 
harmoniczna 532 nm, III – harmoniczna – 355 nm, IV – harmoniczna – 266 nm, 
częstotliwość repetycji – 1-10 Hz, pojedynczy impuls nanosekundowy – ok. 10 ns; 

 stanowisko laserowe z laserem lampowym pikosekundowymtypu Nd: YAG firmy 
LOTIS TI: długość fali promieniowania λ = 355 nm; I – harmoniczna 1064 nm, II – 
harmoniczna 532 nm, III – harmoniczna – 355 nm, częstotliwość repetycji – 1-20 Hz, 
pojedynczy impuls pikosekundowy – ok. 70 ps; 

 stanowisko laserowe z laserem CO2 o mocy 4 kW, o długości fali impulsu  
λ = 1064 μm.  

W badaniach wykorzystano pocięte na wymiar A4 folie PP w dwóch wariantach A 
i B o grubości ok. 100 µm pokryte farbami różnokolorowymi w dwóch wariantach 
zabarwienia. Analizy badanego materiału przeprowadzono w oparciu o badania wy-
trzymałości na rozciąganie wzdłużne i poprzeczne oraz badanie gęstości i prze-
puszczalności promieniowania UV. Wyniki badań wytrzymałościowych zestawiono na 
rysunku 3. 
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Rysunek 2. Stanowiska badawcze: a) laser włóknowy (fiber) Nb: YAG firmy RMI, b) laser diodowy 

Nd:YVO4, c) laser lampowy nanosekundowy Nd:YAG firmy LOTIS TII, model LS-2147MN, d) laser 

lampowy pikosekundowyNd:YAG firmy LOTIS TII, model LS-2151, e) laser pompowany diodowo typu Nd: 

YAG pikosekundowy firmy TRUMPF, model TruMicro 5325c, f) Laser CO2 firmy COHERENT/Rofin 

[opracowanie własne] 

 

a)     b) 

 

Rysunek 3. Wyniki badań wytrzymałościowych: a) zależność siły od wydłużenia, b) zależność naprężenia od 

wydłużenia [opracowanie własne] 
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Badania wytrzymałościowe przeprowadzono na maszynie Mecmesin TMS PRO 

z czujnikiem siły FTC o zakresie pomiarowym 0-2500 [N] z dokładnością do 0,1 [N]. 

Rozciąganie próbek odbyło się przy prędkości ruchu szczęk v = 100 [mm/min]. 

Badania wytrzymałościowe umożliwiły określenie charakterystycznych cech materiału, 

takich jak np.: zależność siły od wydłużenia oraz zależność naprężenia od wydłużenia. 

Do obserwacji i analizy jakości ciętych krawędzi wykorzystano mikroskop optyczny 

Keyence VHX-1000 ze światłowodową transmisją obrazu.  

Badania folii w zakresie przepuszczalności promieniowania UV przeprowadzono, 

zgodnie z procedurą ASTM D1003. Do badania przepuszczalności promieniowania 

zastosowano urządzenie – miernik promieniowania UV-213. Badania realizowano, 

trzykrotnie powtarzając pomiary. Na podstawie wykonanych badań stwierdzono, że 

deklarowana przepuszczalność promieniowania UV folii stosowanej do produkcji IML 

jest odpowiednia do obróbki laserowej. Wynosi ona 15%. Gdyby przepuszczalność 

promieniowania UV była zbyt duża niemożliwe byłoby wykonywanie obróbki za 

pomocą promieniowania UV, a jedynie innymi metodami [8, 9]. 

3. Wyniki badań 

W badaniach procesu cięcia laserem włóknowym (fiber) Nb: YAG firmy RMI 

zastosowano maksymalną średnią moc lasera 30 W, częstotliwość repetycji 50 kHz. 

Uzyskano negatywne efekty prób cięcia. Stwierdzono jedynie nadtopienia i zwęglenia 

folii polipropylenowej w strefie oddziaływania wiązki (rys. 4). Dla lasera diodowego 

Nd:YVO4 uzyskano lepsze wyniki, ale materiał w wielu miejscach pozostał niedocięty 

(rys. 5). Zaobserwowano liczne „mostki” łączące wycięty materiał z folią bazową oraz 

nierównomierności szerokości szczeliny. Maksymalna szerokość szczeliny wynosiła 

150 µm. 

 

Rysunek 4. Wyniki badań procesu cięcia laserem włóknowym (fiber) Nb: YAG [opracowanie własne] 
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Rysunek 5. Wyniki badań procesu cięcia laserem diodowym Nd:YVO4 [opracowanie własne] 

W przypadku zastosowania lasera lampowego nanosekundowego Nd:YAG firmy 

LOTIS TIIW ciętą folię polipropylenową umieszczono na stole x-y, który prze-

mieszczał się z maksymalną prędkością 2 mm/s. Wielkość plamki laserowej wynosiła 

ok. 300 µm. Uzyskano przepalenie o małej powtarzalności i nieregularnym kształcie 

(rys. 6). Uzyskano całkowite rozdzielenie folii, ale niestety jakość krawędzi po prze-

cięciu nie była zadowalająca. Widoczne są pofalowania ciętej krawędzi. Efektywność 

cięcia jest bardzo mała.  

 

Rysunek 6. Wyniki badań procesu cięcia laserem lampowym nanosekundowym Nd:YAG  

[opracowanie własne] 

Lepsze efekty uzyskano przy użyciu lasera lampowego piko sekundowego (rys. 7). 

Jakość przeciętej krawędzi uległa poprawie w porównaniu do lasera lampowego 

nanosekundowego ale możliwa do zastosowania prędkość cięcia 2 mm/s sprawia, że 

obróbka jest mało efektywna.  
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Rysunek 7. Wyniki badań procesu cięcia laserem lampowym piko sekundowym Nd:YAG firmy LOTIS TII, 

model LS-2151 [opracowanie własne] 

Laser pompowany diodowo przy zastosowaniu prędkości cięcia 1000 mm/s 

zapewnia wymaganą jakość ciętej krawędzi. Strefa wpływu ciepła jest niewielka (rys. 8). 

Zastosowano warianty mocy lasera od 0,5 do 5 W ze stopniowaniem co 0,5 W oraz 

sześć częstotliwości repetycji impulsów laserowych, tj.: 66,6 kHz, 80 kHz, 100 kHz, 

133 kHz, 200 kHz oraz 400 kHz. 
 

 

Rysunek 8. Wyniki badań procesu cięcia laserem pompowanym diodowo typu Nd: YAG pikosekundowym 

firmy TRUMPF [opracowanie własne] 

W przypadku cięcia laserem CO2 jakość ciętej krawędzi jest dobra. Stwierdzono 

jedynie miejscowe występowanie zadziorów oraz nadtopienia i zwęglenia folii poli-

propylenowej w strefie oddziaływania wiązki (rys. 9).  
 



 

Leon Kukiełka, Radosław Patyk, Łukasz Bohdal, Wojciech Napadłek, Rafał Gryglicki, Piotr Kasprzak 

 

204 

 

 

Rysunek 9. Wyniki badań procesu cięcia laserem CO2 [opracowanie własne] 

4. Zastosowanie lasera ultrafioletowego pracującego w warunkach 

zimnej ablacji do procesu cięcia folii polipropylenowych 

W wyniku przeprowadzonych prac badawczych i badań rozpoznawczych opraco-

wano nową technologię procesu cięcia folii polipropylenowych stosowanych na etykiety 

IML. Opracowana technologia wykorzystuje zjawisko zimnej ablacji w procesie cięcia, 

co znacznie zmniejsza oddziaływania termiczne mające negatywny wpływ na jakość 

ciętej krawędzi i czystość etykiety. Zjawisko zimnej ablacji dotychczas stosowano 

w obróbce powierzchni, do znakowania produktów oraz medycynie estetycznej [10-12]. 

Na rysunku 10 przedstawiono wybrane wyniki uzyskane w wyniku cięcia folii polipro-

pylenowych laserem UV zlokalizowanym w firmie MATSIM Sp. z o.o. w Koszalinie 

[13]. Wycinanie etykiet z prędkością v = 1,5 m/s nie wywołuje powstawania nagaru 

(w założeniu szerokość mniejsza od 0,1 mm oraz wysokość mniejsza niż 0,02 mm), 

rozwarstwienia czy też zmian kolorystycznych (w założeniu szerokość odbarwienia nie 

większa niż 0,5 mm). Zaobserwowano strefę zdegradowaną jednakże jej szerokość nie 

przekracza wartości 0,017 mm. W wyniku przeprowadzonych prac opracowano funkcje 

(rozwiązanie zadania odwrotnego) umożliwiające lepsze sterowanie procesem cięcia 

laserem UV folii polipropylenowych stosowanych do etykiet IML [14-16]. Zaimple-

mentowanie opracowanych funkcji do urządzenia laserowego umożliwia uzyskiwanie 

najlepszych (z możliwych w danych warunkach procesu) wyników – minimalną szero-

kość strefy zdegradowanej niezależnie od zastosowanej prędkości cięcia [16]. Rozwią-

zania te są szczególnie istotne z przypadku wycinania ostrych naroży, gdzie uzyskuje 

się małe prędkości cięcia ze względów ograniczenia urządzenia (duże przeciążenia). 
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Rysunek 10. Wyniki badań procesu cięcia laserem UV [opracowanie własne] 

5. Wnioski 

Do podstawowych procesów mikroobróbki laserowej zalicza się cięcie, drążenie 

otworów oraz strukturyzację powierzchni. Jednym z głównych wymagań stawianych 

tym procesom, szczególnie przy obróbce materiałów cienkich jest zapobieganie uszko-

dzeniom krawędzi (zadziory, pofalowania), struktury powierzchni np.: ziaren spowo-

dowane przez ich topnienie. Proces topnienia i wad krawędzi można zminimalizować 

za pomocą ultrakrótkich impulsów z zastosowaniem laserów nanosekundowych, 

pikosekundowych lub femtosekundowych. Oprócz doboru źródła lasera i jego kom-

ponentów istotnym problemem poruszanym w literaturze jest odpowiedni dobór para-

metrów procesu i ich sterowanie trakcie jego trwania, tak aby uzyskać wyrób o odpo-

wiedniej jakości technologicznej. Nieprawidłowy dobór parametrów procesu może 

powodować m.in. niekorzystne zjawiska fizyczne występujące w strefie kontaktu 

wiązki lasera z materiałem, takie jak: wypukłości, pochylenie szczeliny, formowanie 

się dodatkowych rozgałęzień szczeliny, zmianę kierunku ablacji, wznowienie cięcia 

w innym kierunku w stosunku do szczeliny. 

Badania własne wykazały, że możliwe jest stosowanie lasera pompowanego diodowo 

typu Nd:YAG pikosekundowego oraz lasera CO2 w aspekcie cięcia folii polipropyle-

nowych stosowanych na etykiety IML. Zastosowane parametry procesu umożliwiły 

uzyskanie całkowitego rozdzielenia materiału. 

Stwierdzono, że etykiety IML w produkcji jednostkowej do zastosowań spożywczych 

należy wcinać za pomocą lasera UV, gdyż wówczas zachodzi zjawisko zimnej ablacji 

gwarantujące uzyskanie sterylności i czystości produktu. Stwierdzono również dobrą 

jakość technologiczną etykiet wytwarzanych za pomocą laserów CO2, jednakże w tym 

przypadku zachodzi zjawisko gorącej ablacji i możliwe jest występowanie drobnych 

zanieczyszczeń. Zastosowanie laserów CO2 do produkcji etykiet IML jest możliwe 

tylko w przypadku zastosowania do produktów innych niż żywność. 
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Analiza możliwości zastosowania wybranych technologii cięcia laserowego folii 

polipropylenowych stosowanych na etykiety IML 

Streszczenie 

W pracy przedstawiono wyniki badań związane z procesem cięcia etykiet wykonanych z folii polipropy-
lenowych za pomocą techniki cięcia laserowego. W badaniach wstępnych wykorzystano laser włóknowy, 

włóknowy diodowy, lampowy oraz CO2. W wyniku tego określono, które z laserów mogą być stosowane 

do cięcia etykiet na liniach produkcyjnych. Następnie przedstawiono nowe podejście polegające na 

wykorzystaniu zjawiska zimnej ablacji w procesie cięcia. Opracowana technologia procesu cięcia laserem 
UV znacznie zmniejsza oddziaływania termiczne mające negatywny wpływ na jakość ciętej krawędzi  

i czystość etykiety. Wyniki umożliwiają odpowiedni dobór lasera oraz sterowanie procesem cięcia na 

liniach produkcyjnych.  

Słowa kluczowe: cięcie laserowe, folia polipropylenowa, IML, zimna ablacja 

Analysis of the applicability of the selected laser cutting technology 

of polypropylene foils used for IML labels 

Abstract  

The paper presents the results of research related to the cutting process of labels made of polypropylene 
films using the laser cutting technique. In preliminary research fiber, diode fiber, lamp and CO2 lasers were 

used. As a result of it was determined which lasers can be used to cut labels on production lines. Then, 

a new approach based on the use of the cold ablation phenomenon in the cutting process is presented. 

Developed technology of the UV laser cutting process significantly reduces thermal influences that have 
a negative impact on the quality of the cut edge and cleanliness of the label. The results enable appropriate 

type of laser selection and optimal process control on production lines.  

Keywords: laser cutting, polypropylene film, IML, cold ablation 
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Zastosowanie metod miareczkowania Karla Fischera 

do oceny zawartości wody w liofilizowanych 

immunologicznych weterynaryjnych produktach 

leczniczych (IWPL) 

1. Wstęp 

Immunologiczne weterynaryjne produkty lecznicze (IWPL), które nie wykazują 

dostatecznej stabilności w postaci ciekłej, często poddawane są procesowi liofilizacji. 

Sublimacyjne suszenie składa się z trzech etapów: zamrażania, suszenia pierwotnego 

(w temperaturze poniżej temperatury otoczenia) i suszenia wtórnego (w temperaturze 

otoczenia lub niższej). Proces jest zaplanowany w taki sposób, aby nastąpiło usunięcie 

większości wody związanej i możliwe było uzyskanie liofilizatu o jednorodnej struk-

turze, z zachowaniem wysokiej bioaktywności produktu końcowego [1]. Takie podejście 

zapewnia przede wszystkim poprawę lub zachowanie stabilności produktów leczniczych 

w trakcie ich przechowywania [2].  
W liofilizowanych próbkach woda może występować jako związana (zaabsorbo-

wana), powierzchniowa (zaadsorbowana) lub uwięziona. Zazwyczaj wilgotność szcząt-

kowa (resztkowa) liofilizowanych produktów leczniczych odzwierciedla ilość obecnej 

wody powierzchniowej [2]. 
Liofilizowane produkty charakteryzują się z jednej strony niską zawartością wody, 

zwykle nieprzekraczającą 5% [3], a z drugiej, wykazują silnie higroskopijne właści-

wości [4].  
Produkty lecznicze w Europie podlegają rygorystycznej ocenie podczas rejestracji, 

dopuszczenia do obrotu i wprowadzenia na rynek Unii Europejskiej. Podstawowym 

kryterium decydującym o ich statusie jest jakość, którą określa odpowiednia skutecz-

ność, bezpieczeństwo, stabilność, moc oraz inne parametry biologiczne i fizykoche-

miczne [5].  
Zgodnie z art. 1 i 118 ustawy „Prawo farmaceutyczne” z dnia 06.09.2001 r. (z późn. 

zm.), [6] za nadzór nad badaniami jakościowymi IWPL na rynku polskim odpowiada 

Główny Lekarz Weterynarii. Wykonawcą badań jakościowych IWPL w Polsce jest 

m.in. Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie 

jednostek organizacyjnych, które prowadzą badania jakościowe produktów leczniczych 

i produktów leczniczych weterynaryjnych, oraz opłat pobieranych za te badania [7].  

                                                                   
1 ilona.materek@piwet.pulawy.pl, Zakład Farmacji Weterynaryjnej, Państwowy Instytut Weterynaryjny – 
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Państwowy Instytut Badawczy, www.piwet.pulawy.pl. 
3 katarzyna.szymanek@piwet.pulawy.pl, Zakład Farmacji Weterynaryjnej, Państwowy Instytut 

Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, www.piwet.pulawy.pl. 
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Wilgotność szczątkowa (ang. residual moisture, (RM), residual humidity (RH)) jest 

jednym z krytycznych parametrów podlegającym badaniom jakościowym IWPL, 

głównie ze względu na jej wpływ na stabilność fizyczną i chemiczną liofilizowanego 

produktu leczniczego [8].  
Oddziaływania pomiędzy wodą a strukturami o charakterze białkowym (np. wiru-

sami, antygenami) stanowią istotny przedmiot rozważań w kontekście pozostałości 

wody w materiale liofilizowanym [1]. Zmiany w zawartości wody resztkowej w toku 

poprodukcyjnym i podczas przechowywania IWPL przyczyniają się również do 

zmiany wyglądu oraz wpływają na okres trwałości produktu końcowego. Zbyt wysoka 

lub zbyt niska zawartość wody resztkowej powoduje obniżenie mocy produktu leczni-

czego w postaci liofilizatu, między innymi ze względu na degradację substancji o cha-

rakterze białkowym na drodze hydrolizy lub zrywania wiązań wodorowych determinu-

jących stabilność struktury trzecio- i czwartorzędowej substancji białkowych. Pośredni 

poziom wilgotności szczątkowej jest pożądany, ponieważ zapewnia aktywność struktur 

białkowych i lepszą możliwość odtworzenia (rekonstytucji) liofilizowanego IWPL 

w rozpuszczalniku (np. roztworze soli, wodzie do wstrzykiwań). Podwyższona zawar-

tość wody w liofilizowanym materiale uplastycznia białko i pozwala na większą 

mobilność, co także jest czynnikiem wpływającym na stabilność IWPL [1].  
Istnieje kilka metod oznaczania wilgotności szczątkowej w liofilizowanych pro-

duktach leczniczych. Są to między innymi metody polegające na badaniu ubytku masy 

podczas suszenia w wysokiej temperaturze (ok. 300°C), analiza termiczna, spektro-

skopia w bliskiej podczerwieni (NIR) [1-2, 8-11]. Jednakże, największe znaczenie 

mają w pełni zautomatyzowane metody miareczkowe Karla Fischera: miareczkowanie 

kulometryczne i wolumetryczne, za pomocą których możliwe jest oznaczenie wilgot-

ności resztkowej w próbkach gazowych, ciekłych oraz stałych [2]. Zastosowanie 

różnych metodologii analizy wilgotności resztkowej może przynieść zmienne wyniki 

w zależności od rodzaju oznaczanej wody [2]. 
Trudnością często napotykaną podczas analizy miareczkowej Karla Fischera są 

problemy związane ze słabą rozpuszczalnością próbek w rozpuszczalnikach dedykowa-

nych do metody. W przypadku próbek słabo rozpuszczalnych, zawartość wody reszt-

kowej oznaczana jest z zawiesiny, a czas ekstrakcji powinien zostać zoptymalizowany [2].  

2. Materiały i metody 

2.1. Materiały 

Do badań mających na celu oznaczenie zawartości wilgotności szczątkowej, zgro-

madzono 32 próbki immunologicznych weterynaryjnych produktów leczniczych, 

zarejestrowanych i wprowadzonych do obrotu na rynku krajowym. Produkty te 

podlegały badaniom jakościowym w ramach monitoringu krajowego w latach 2018-

2020. Wśród IWPL zgromadzonych do badań, przeważały produkty przeznaczone do 

stosowania u drobiu i u psów (tab. 1). Nazwy handlowe badanych IWPL zostały 

poddane anonimizacji; każdy produkt posiada indywidualny kod (tab. 1). 
  



 

Ilona Materek, Ewa Borzym, Katarzyna Szymanek 

 

210 

 

Tabela 1. IWPL zgromadzone do badań, metoda oznaczenia wilgotności szczątkowej, poziom wilgotności 

szczątkowej według specyfikacji wyrobu gotowego  

IWPL gatunek docelowy metoda 

kulometryczna 
metoda 

wolumetryczna 
poziom RM wg 

specyfikacji (%) 
AN indyk, kura 

 
✓ ≤ 2,0 

APR kura 
 

✓ 1,0-5,0 
ARSVE kura 

 
✓ 1,0-4,0 

BDHP pies 
 

✓ max. 3,0 
BDP pies 

 
✓ max. 3,0 

BNDL pies 
 

✓ 0,5-3,0 
CIL kura 

 
✓ max. 4,0 

CML kura 
 

✓ ≤ 5,0 

CT kura 
 

✓ 0,35-2,0 
CVL kura 

 
✓ max. 3,0 

CX królik 
 

✓ max. 5,0 
EDAL pies 

 
✓ ≤ 3,5 

HCH kura 
 

✓ ≤ 2,0 

IRM bydło ✓ 
 

0,4-4,0 
NCP kura 

 
✓ ≤ 5,0 

NDHP pies ✓ 
 

max. 4,0 
NKC pies ✓ 

 
0,5-3,5 

NPDP pies ✓ 
 

max. 4,0 
NSR kura 

 
✓ ≤ 3,0 

NTT kot ✓ 
 

≤ 5,0 

PIBP kura 
 

✓ 0,5-3,5 
PM królik 

 
✓ max. 3,0 

PSE kura ✓ 
 

1,0-4,0 
PVAX kaczka piżmowa 

 
✓ 0,5-3,5 

PXC gołąb 
 

✓ 0,21-2,30 
RCPE świnia 

 
✓ 1,0-4,5 

SVL kura 
 

✓ ≤ 3,0 

TIV kura ✓ 
 

≤ 2,0 

VEPD pies ✓ 
 

0,5-3,0 
VPD pies 

 
✓ 0,5-3,0 

VV kura 
 

✓ ≤ 3,0 

ZXS świnia, koń, bydło 
 

✓ 1,0-3,0 

Źródło: Opracowanie własne (na podstawie dossier producenta IWPL) 

Do sprawdzeń pośrednich/bieżących wyposażenia były stosowane certyfikowane 

materiały odniesienia (CRM) – wzorce wody, przeznaczone do analiz miareczkowych 

kulometrycznych i wolumetrycznych. CRM używanym do miareczkowania kulometrycz-

nego Karla Fischera był Water Standard 0,1% (1 g ±1 mg H2O) (Aquastar
®
), a do 

miareczkowania wolumetrycznego Karla Fischera – Water Standard 1% (1 g ±10 mg 

H2O) (Apura
®
).  
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Ponadto, do oznaczeń kulometrycznych stosowany był komercyjny rozpuszczalnik 

na bazie metanolu – Hydranal Coulomat AD (Honeywell
®
). W analizach wolume-

trycznych używany był rozpuszczalnik Hydranal Solvent E (Honeywell
®
) i wolny od 

pirydyny roztwór titranta, Aquagent Titrant 5 (Scharlau
®
). 

Jakość zakupionych wzorców wody, rozpuszczalników i odczynników została 

potwierdzona deklaracją zgodności z normą ISO 17034 „Ogólne wymagania dotyczące 

kompetencji producentów materiałów odniesienia”, dostarczoną przez ich produ-

centów [12]. 

2.2. Wyposażenie 

Badania zostały wykonane z wykorzystaniem dwóch titratorów automatycznych: 

kulometru Compact Karl Fischer Coulometer C30 bez diafragmy (Mettler Toledo
®
) 

oraz wolumetru TitroLINE 7750 (Si Analytics
®
). Do odważania masy próbek stosowana 

była waga analityczna XS205DU (Mettler Toledo
®
). Kwalifikacja wyposażenia uży-

tego do badań, została przeprowadzona według wytycznych farmakopealnych [10-11], 

dokumentów Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej (OIML) oraz Między-

narodowej Współpracy w Zakresie Akredytacji Laboratoriów (ILAC) [13-14].  

2.3. Metoda 

Metody miareczkowe Karla Fischera bazują na ilościowej reakcji wody z jodem 

i dwutlenkiem siarki w bezwodnym środowisku reakcji, w obecności zasady o wystar-

czającej pojemności buforowania [10-11]. W odróżnieniu od metody miareczkowania 

wolumetrycznego, gdzie jod jest dodawany do środowiska reakcji bezpośrednio z roz-

tworu titranta za pomocą automatycznej biurety, w metodzie miareczkowania kulome-

trycznego, jest on generowany w komorze pomiarowej in situ na drodze elektroche-

micznej, w wyniku utleniania monoanionu jodkowego [2]. Wilgoć obecna w komorze 

miareczkowej jest usuwana podczas etapu miareczkowania wstępnego (pre-titracji), 

bezpośrednio przed rozpoczęciem serii pomiarów, w trakcie którego następuje stabili-

zacja dryftu [10-11, 15]. Analizy miareczkowe rozpoczynały się przy poziomie dryftu 

wynoszącym < 20 g/min. Czas ekstrakcji próbki wynosił 300 sekund, a wzorca wody – 

60 sekund. 
Zawartość wilgotności resztkowej jest wyznaczana na podstawie ładunku zużytego 

podczas reakcji (10,71 C przypada na oznaczenie 1 mg H2O), wtedy, gdy oznaczenie 

jest prowadzone metodą miareczkowania kulometrycznego [11] lub na podstawie 

objętości roztworu titranta zużytej w trakcie miareczkowania wolumetrycznego Karla 

Fischera [2]. Ostateczne wyniki oznaczenia zawartości wilgotności szczątkowej 

w badanych próbkach są wyrażone w procentach (%). 
Czas wprowadzania próbki do komory miareczkowej powinien być możliwie jak 

najkrótszy. Podczas prowadzonych badań był nie dłuższy niż 10 sekund. Odważki były 

dozowane do komory miareczkowej bezpośrednio ze strzykawki, przez septę, w przy-

padku próbek rozpuszczonych lub wprowadzone w postaci stałej, po otwarciu wlotu do 

naczynia reakcyjnego. Masa próbek wynosiła 0,5-1,0 g.  
Badania zostały wykonane dwiema metodami miareczkowania Karla Fischera: 

kulometryczną (zgodnie z rozdziałem Farmakopei Europejskiej „Woda: oznaczanie 

w skali mikro”, 2.5.32) [11] oraz wolumetryczną (zgodnie z rozdziałem Farmakopei 

Europejskiej „Woda: oznaczanie w skali półmikro”, 2.5.12) [10]. Metody miareczkowe, 
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o których mowa, to metody farmakopealne, uznane jako znormalizowane. Niepewność 

rozszerzona pomiaru wyznaczona w procesie weryfikacji wynosiła 2,91% w przy-

padku metody kulometrycznej i 7,69% odpowiednio dla metody wolumetrycznej. 

Metoda badania zawartości wilgotności szczątkowej jest wskazana w specyfikacji 

produktu gotowego danego IWPL.  
Podczas badań oznaczania wilgotności szczątkowej, warunki środowiskowe wpły-

wające na ważność wyników były monitorowane. Oznaczenia wykonywano w tempe-

raturze 20,0-25,0°C, przy wilgotności względnej powietrza wynoszącej ponad 20,0% 

[16]. 

Tabela 2. Liczba IWPL przewidzianych do badań wilgotności szczątkowej w latach 2018-2020, z podziałem 

na metody badawcze 

 
metoda kulometryczna KF metoda wolumetryczna KF 

2018 9 6 

2019 4 8 

2020 5 16 

Źródło: Opracowanie własne (na podstawie dossier producenta IWPL) 

Wskazania metody kulometrycznej i wolumetrycznej miareczkowania Karla Fischera 

do badań wilgotności szczątkowej w latach 2018-2020 w biopreparatach liofilizowanych 

były zmienne. W ostatnim roku zaobserwowano zdecydowany wzrost liczby liofilizo-

wanych produktów leczniczych, kwalifikowanych do oznaczenia wilgotności szczątkowej 

metodą miareczkowania wolumetrycznego Karla Fischera (tab. 2). 
Analizę statystyczną otrzymanych wyników wykonano przy użyciu arkusza kalku-

lacyjnego Excel (wersja 2016). 

3. Analiza wyników  

Celem badań było porównanie dwu metod farmakopealnych (miareczkowania kulo-

metrycznego oraz wolumetrycznego Karla Fischera) [10, 11], stosowanych w bada-

niach jakościowych IWPL do oceny zawartości wilgotności resztkowej (tab. 3).  

Tabela 3. Wyniki oznaczenia wilgotności szczątkowej w próbkach IWPL (RSD – względne odchylenie 

standardowe; %) 

IWPL 
metoda kulometryczna metoda wolumetryczna 

różnica RSD 
(%) wynik 

(%) niepewność (%) wynik 

(%) niepewność (%) 

AN 0,541 0,016 0,498 0,039 0,043 0,030 
APR 2,995 0,087 2,706 0,213 0,289 0,204 

ARSVE 2,437 0,071 2,355 0,185 0,082 0,058 
BDHP 0,718 0,021 0,876 0,069 -0,158 0,112 
BDP 0,650 0,019 0,877 0,069 -0,227 0,161 

BNDL 0,730 0,021 1,013 0,080 -0,283 0,200 
CIL 1,901 0,055 2,570 0,202 -0,669 0,473 

CML 1,901 0,055 1,822 0,143 0,079 0,056 
CT 0,784 0,023 0,720 0,057 0,064 0,045 
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CVL 1,562 0,045 1,662 0,131 -0,100 0,071 
CX 2,302 0,067 2,312 0,182 -0,010 0,007 

EDAL 1,800 0,052 1,815 0,143 -0,015 0,011 
HCH 0,909 0,026 0,789 0,062 0,120 0,085 
IRM 2,186 0,064 4,594 0,361 -2,408 1,703 
NCP 2,003 0,058 1,902 0,150 0,101 0,071 

NDHP 2,176 0,063 2,595 0,204 -0,419 0,296 
NKC 1,972 0,057 0,673 0,053 1,299 0,919 
NPDP 1,932 0,056 2,665 0,210 -0,733 0,518 
NSR 1,024 0,030 0,951 0,075 0,073 0,052 
NTT 2,070 0,060 2,561 0,201 -0,491 0,347 
PIBP 2,556 0,074 0,593 0,047 1,963 1,388 
PM 0,724 0,021 0,942 0,074 -0,218 0,154 
PSE 3,132 0,091 2,863 0,225 0,269 0,190 

PVAX 2,733 0,079 2,627 0,207 0,106 0,075 
PXC 1,627 0,047 1,906 0,150 -0,279 0,197 

RCPE 2,631 0,076 2,596 0,204 0,035 0,025 
SVL 2,533 0,074 2,565 0,202 -0,032 0,023 
TIV 2,112 0,061 1,911 0,150 0,201 0,142 

VEPD 0,524 0,015 0,411 0,032 0,113 0,080 
VPD 0,830 0,024 0,868 0,068 -0,038 0,027 
VV 0,729 0,021 0,676 0,053 0,053 0,037 
ZXS 1,138 0,033 1,971 0,155 -0,833 0,589 

Źródło: Opracowanie własne 

Zawartość wilgotności szczątkowej w każdej próbce, wyznaczono za pomocą dwu 

metod miareczkowych omawianych w niniejszej monografii. Oznaczenia wilgotności 

szczątkowej w liofilizowanych próbkach wykonano w dwóch powtórzeniach i obliczono 

wartość średnią.  

 
Rysunek 1. Wartości względnego odchylenia standardowego (RSD, %) obliczone dla wyników otrzymanych 

dwiema metodami miareczkowymi Karla Fischera [opracowanie własne] 
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Na podstawie średnich wyników oznaczenia wilgotności szczątkowej otrzymanych 

z każdej próby, obliczono względne odchylenie standardowe wyrażone w procentach 

(RSD; %) (rys. 1). Wyniki otrzymane poprzez zastosowanie obu metod nie różnią się 

od siebie w sposób istotny, a średnia wartość odchylenia standardowego wynosiła 

0,26%. W przypadku metody miareczkowania wolumetrycznego, oznaczane wartości 

wilgotności szczątkowej w próbkach były nieznacznie niższe w porównaniu do mia-

reczkowania kulometrycznego (rys. 2).  

 

Rysunek 2. Porównanie wyników oznaczenia wilgotności szczątkowej z zastosowaniem metody 

miareczkowania kulometrycznego i wolumetrycznego w próbkach IWPL [opracowanie własne] 

Dokonano analizy porównawczej otrzymanych wyników dla próbek 

rozpuszczonych w rozpuszczalniku do miareczkowania oraz próbek stałych, 

w odniesieniu do metody kulometrycznej (tab. 4).  

Tabela 4. Wyniki kulometrycznego oznaczenia wilgotności szczątkowej próbek stałych i rozpuszczonych 

w rozpuszczalniku do miareczkowania 

IWPL 

próbka stała próbka rozpuszczona 

różnica RSD wynik 

(%) niepewność (%) wynik 

(%) niepewność (%) 

IRM 2,186 0,064 1,799 0,052 0,387 0,274 
NDHP 2,176 0,063 1,990 0,058 0,186 0,132 
NKC 1,972 0,057 1,462 0,043 0,510 0,361 
NPDP 1,932 0,056 1,620 0,047 0,312 0,221 
NTT 2,070 0,060 1,876 0,055 0,194 0,137 
PSE 3,132 0,091 2,652 0,077 0,480 0,339 
TIV 2,112 0,061 2,021 0,059 0,091 0,064 

VEPD 0,524 0,015 0,745 0,022 -0,221 0,156 

Źródło: Opracowanie własne 
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Rysunek 3. Porównanie wyników oznaczenia wilgotności szczątkowej w rozpuszczonych i stałych próbkach 
IWPL [opracowanie własne] 

Oznaczone wartości wilgotności szczątkowej metodą miareczkowania kulometrycz-

nego Karla Fischera w badanych próbkach stałych i rozpuszczonych nie są istotnie 

różne. Średnia wartość odchylenia standardowego obliczona dla próbek w stanie stałym 

i ciekłym wynosiła 0,21%.  

 
Rysunek 4. Wartości względnego odchylenia standardowego (RSD, %) obliczone dla różnych sposobów 

wprowadzania próbek do komory miareczkowej [opracowanie własne] 

Dowodzi to, że obie metody miareczkowania Karla Fischera mogą być stosowane 

jako alternatywne względem siebie do oznaczania zawartości wilgoci szczątkowej 

w próbkach IWPL będących w postaci liofilizatów. Ponadto, stan skupienia i sposób 

wprowadzania próbki do komory miareczkowej, nie ma istotnego wpływu na ważność 

uzyskiwanych wyników badań zawartości wilgotności szczątkowej w próbkach bio-

preparatów liofilizowanych.  
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Wyniki otrzymane dla każdego z produktów leczniczych, odniesiono do danych 

wyrobu gotowego danego IWPL. Zgodnie z danymi producenta, zawartość wilgoci 

resztkowej w badanych IWPL wynosiła 0,5-5,0% (tab. 4). Wyniki oznaczenia wil-

gotności szczątkowej w badanych próbkach spełniają wymagania wskazane przez 

producenta danego IWPL, niezależnie od zastosowanej metody oraz sposobu wprowa-

dzenia próbek do komory miareczkowej (tab. 3-4). 

4. Podsumowanie 

Produkty lecznicze zarejestrowane i wprowadzone do obrotu na terytorium Rzecz-

pospolitej Polskiej podlegają badaniom jakościowym. Jednym z badanych parametrów 

jest wilgotność szczątkowa, mająca bezpośredni wpływ na stabilność fizyczną i che-

miczną produktu. W niniejszej monografii dokonano porównania dwu najszerzej i naj-

częściej stosowanych farmakopealnych metod oznaczania wilgotności szczątkowej: 

miareczkowania kulometrycznego oraz wolumetrycznego Karla Fischera. Otrzymane 

wyniki dowodzą, iż metody te mogą być stosowane jako alternatywne względem siebie 

w oznaczeniach zawartości wilgotności szczątkowej w próbkach immunologicznych 

weterynaryjnych produktów leczniczych (IWPL).  

Uwagi ogólne 

Badania ujęte w niniejszej publikacji były prowadzone w Państwowym Instytucie 

Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach, w Zakładzie 

Farmacji Weterynaryjnej i finansowane z Funduszu Badań Własnych.  
Autorzy zadeklarowali brak wystąpienia konfliktu interesów w zakresie opubliko-

wania niniejszej monografii.  
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Zastosowanie metod miareczkowania Karla Fischera do oceny zawartości wody 

w liofilizowanych immunologicznych weterynaryjnych produktach leczniczych 

(IWPL) 

Streszczenie 
Wilgotność szczątkowa jest jednym z krytycznych parametrów podlegających badaniom jakościowym 

immunologicznych weterynaryjnych produktów leczniczych (IWPL). Za nadzór nad badaniami jako-
ściowymi IWPL w Polsce odpowiada Główny Lekarz Weterynarii, a wykonawcą badań jakościowych 

IWPL jest m.in. Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach.  
Celem badań było porównanie dwu farmakopealnych metod stosowanych w przemyśle farmaceutycznym 

do oznaczenia wilgotności szczątkowej w próbkach produktów leczniczych, tzn. kulometrycznej i wolume-
trycznej metody miareczkowania Karla Fischera. Wykonano także analizę porównawczą wyników 

uzyskanych z zastosowaniem metody kulometrycznego miareczkowania Karla Fischera dla próbek stałych 

oraz rozpuszczonych. Ponadto, oznaczone eksperymentalnie wartości wilgotności szczątkowej odniesiono 

do danych zawartych w specyfikacji producenta danego IWPL. 
Słowa kluczowe: wilgotność szczątkowa, miareczkowanie Karla Fischera, miareczkowanie kulometryczne, 

miareczkowanie wolumetryczne, IWPL 

The use of Karl Fischer titration methods to evaluate residual humidity in freeze-

dried immunological veterinary medicinal products (IVMPs) 

Abstract 
Residual moisture is one of the critical parameters for qualitative testing of immunological veterinary 

medicinal products (IVMPs). The Chief Veterinary Officer is responsible person for supervising the 

qualitative testing of the IVMPs in Poland, and the contractor for the quality testing of the IVMPs 

registered in the national procedure is the National Veterinary Research Institute in Pulawy.  
The aim of the research was comparing of two pharmacopoeial methods used in the pharmaceutical industry 

for the determination of residual moisture in samples of medicinal products, i.e. the coulometric and 

volumetric Karl Fischer titration methods. A comparative analysis of the results obtained using the 
coulometric Karl Fischer titration method for solid and dissolved samples was also performed. Moreover, 

the experimentally determined values of residual moisture were related to the manufacturer's data of 

a given IVMP. 
Keywords: residual humidity, Karl Fischer titration, coulometric titration, volumetric titration, IVMPs 
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Ocena zastosowania bio-polioli ze źródeł odnawialnych 

w technologii materiałów poliuretanowych  

1. Wprowadzenie  

Wraz ze wzrostem świadomości społeczeństwa o konieczności oszczędzania energii 

cieplnej spowodowanej wysokim kosztem jej wytworzenia oraz negatywnymi skutkami 

dla środowiska nastąpił wzrost zapotrzebowania na materiały termoizolacyjne. Głów-

nym materiałem stosowanym do ocieplania ścian zewnętrznych budynków oraz stro-

podachów jest sztywna pianka poliuretanowa (SPPUR) [1]. Produkt ten powstaje 

w wyniku polimeryzacji poliolu i diizocyjanianu, w obecności środków pomocniczych. 

Poliole otrzymywane są głównie ze źródeł nieodnawialnych [2]. W związku z wyczer-

pującymi się źródłami ropy naftowej i węgla oraz negatywnymi skutkami ich przetwa-

rzania dla środowiska powstała idea produkcji polioli na bazie surowców odnawial-

nych. Obecnie prowadzone są liczne badania dotyczące wytwarzania bio-polioli. 

Przykłady surowców, z których powstają komponenty do produkcji pianek poliureta-

nowych, zostały przedstawione na poniższym schemacie (rys. 1). 

 

Rysunek 1. Źródła surowca bio-polioli [3-8] 

Wyróżnia się dwa podstawowe źródła bio-polioli. Są to oleje roślinne, które są 

ogólnodostępne i tanie. Są one jednak konkurencyjne i szeroko wykorzystywane 

przede wszystkim w celach spożywczych [9]. W związku z tym poszukuje się nowych 

technologii produkcji polioli z odpadów przemysłowych i biomasy. Dzięki takim 
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rozwiązaniom produkty odpadowe mogą zostać wykorzystane jako materiał do pro-

dukcji nowych substancji. Zastosowanie poliolu otrzymanego ze źródeł odnawialnych 

w syntezie pianki poliuretanowej ma szereg zalet, takich jak: zwiększona biodegra-

dowalność pianki, obniżenie kosztów produkcji oraz czasami następuje poprawa para-

metrów użytkowych produktu. Produkcja bio-polioli jest zgodna ze strategią Unii 

Europejskiej, której podstawą jest gospodarka niskoemisyjna [10]. Produkcja polioli ze 

źródeł odnawialnych jest innowacyjnym i obiecującym rozwiązaniem, które pozwoli 

wytworzyć materiały ekologiczne o lepszych właściwościach niż pianki produkowane 

w oparciu o produkty petrochemiczne [11].  

W zależności od parametrów poliolu, takich jak: funkcyjność, liczba hydroksylowa 

i masa cząsteczkowa mogą one być zastosowane do produkcji różnych typów pianki 

poliuretanowej (tab. 1). 

Tabela 1. Parametry polioli i ich zastosowanie [12] 

Funkcyjność 
Liczba hydroksylowa 

(mg KOH/g) 

Masa 

cząsteczkowa 

(g/mol) 

Typ pianki Zastosowanie 

2-3 50-100 1000-6500 Elastyczna Przemysł meblarski 

3-4 100-250 250-1000 Pół-sztywna 
Przemysł 

obuwniczy 

4-6 250-500 50-250 Sztywna 
Materiały 

termoizolacyjne 

Źródło: [12] 

2. Charakterystyka petrochemicznych polioli oraz bio-polioli 

Sztywne pianki poliuretanowe (PUR) są wytwarzane w procesie zmieszania dwóch 

podstawowych składników: wielofunkcyjnego izocyjanianu oraz poliolu [13]. Poliole 

to składniki, które w dużym stopniu wpływają na końcowe własności oraz strukturę 

PUR. Jedną z metod podziału surowców poliolowych jest podział ze względu na sub-

straty, z jakich są wytwarzane. Do polioli pochodzenia petrochemicznego zalicza się: 

poli(glikole etylenowe), poli(glikole propylenowe), politetrahydrofurany, poliole poli-

estrowe, poliglicerole, poliole poliakrylanów i poliwęglanów [14]. Natomiast biodegra-

dowalne bio-poliole najczęściej produkowane są z olejów roślinnych [15-17]. Alterna-

tywnym surowcem jest także gliceryna, która jest produktem ubocznym procesu wytwa-

rzania biodiesla. Do produkcji bio-polioli często wykorzystuje się również ligninę. 

Poliole to substancje, które najczęściej występują w stanie ciekłym i dzięki obecności 

wolnych grup hydroksylowych są reaktywne [18]. Są to związki, które posiadają od 

2 do 8 grup hydroksylowych, a ich średni ciężar cząsteczkowy waha się w zakresie 

200-8000 g/mol [19]. Poliole można podzielić również ze względu na obecność 

określonych grup w ich strukturze na: polieterole, poliestrole, polieteroestrole i poliole 

na bazie węglanów. W syntezie sztywnych pianek poliuretanowych najczęściej stoso-

wane są polieterole, których średnia masa cząsteczkowa mieści się w zakresie 2000-

6500 g/mol. Na rynku tworzyw poliuretanowych w około 18% przypadków stosuje się 

poliestrole, których średnia masa cząsteczkowa wynosi 1000-4000 g/mol [18]. Ten 

rodzaj polioli wykorzystywany jest do produkcji elastycznych pianek poliuretanowych.  
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W celu wytworzenia PUR zwierających ekologiczne bio-poliole modyfikuje się 

surowce olejowe lub biomasę odpadową w najczęściej w procesie dwuetapowym. Chcąc 

pozyskać grupy hydroksylowe, surowce, z których otrzymuje się bio-poliole podda-

wane są takim procesom, jak: estryfikacja, epoksydacja, ozonoliza, hydroformylowanie 

i inne [20]. W wyniku modyfikacji olejów roślinnych uzyskuje się produkty o liczbie 

hydroksylowej od kilkudziesięciu do 400 mgKOH/g oraz lepkości od kilkuset do 

10000 mPa·s [19]. Istotą dwuetapowego procesu otrzymywania bio-polioli jest 

w pierwszym etapie utlenienie niesyconych kwasów tłuszczowych do pochodnych epo-

ksydowych. W drugim etapie przeprowadza się proces otwarcia pierścieni epoksydo-

wych związkami zawierającymi aktywny atom wodoru. Do epoksydacji surowców 

olejowych lub biomasy odpadowej wykorzystywane są takie substancje, jak kwas 

nadoctowy oraz organiczne i nieorganiczne wodorotlenki. Stosuje się także substancje 

utleniające, takie jak: ozon czy nadmanganian potasu [19]. Przykładowo proces epoksy-

dacji olejów roślinnych można prowadzić w temperaturze około 50
o
C przez 8 godzin 

w obecności kwasu mrówkowego, a następnie nadtlenku wodoru. Jednak czas i tem-

peratura zależna jest od czynnika utleniającego lub układu czynników utleniających 

[21]. Pierścień oksiranowy ze względu na silne naprężenia charakteryzuje się tym, że 

jest bardzo reaktywny. Wybór czynnika otwierającego pierścień ma istotny wpływ na 

szybkość reakcji oraz ilość i rodzaj powstałych grup hydroksylowych. Proces otwarcia 

pierścieni oksiranowych następuje poprzez przyłączenie cząsteczki wody, monoalko-

holi, glikoli, gliceryny, trietanolaminy oraz amin alifatycznych. Proces ten zazwyczaj 

zachodzi w wysokiej temperaturze i przy wysokim ciśnieniu [19]. Temperatura procesu 

otwarcia pierścieni epoksydowanych wynosi około 200
o
C i trwa do 6 godzin. W wyniku 

tego procesu otrzymuje się lepką ciecz o żółtej barwie. Poniżej (rys. 2) przedstawiono 

schematyczną reakcję epoksydacji olejów roślinnych.  

 

Rysunek 2. Schemat reakcji epoksydacji olejów roślinnych [24] 

3. Bio-poliole z olejów roślinnych 

Oleje roślinne są najpopularniejszym źródłem bio-polioli. Duży wzrost zainte-

resowania poliolami pochodzącymi ze źródeł odnawialnych wynika z niskich kosztów 

produkcji w stosunku do produktów petrochemicznych, dużej dostępności surowców 

oraz ich odnawialności. Produkcja bio-polioli doskonale wpisuje się w obecną politykę 

ochrony środowiska. Najpopularniejsze bio-poliole to estry glicerolu i nienasyconych 

kwasów tłuszczowych, które są pozyskiwane z olejów roślinnych. Wybór oleju roślin-

nego wykorzystywanego w danym regionie świata zależy od położenia geograficznego 
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i występujących warunków naturalnych. W Europie przede wszystkim produkuje się 

olej rzepakowy i słonecznikowy, w Azji pozyskuje się olej palmowy i kokosowy, 

a Ameryka przoduje w produkcji oleju sojowego. Najczęściej stosowanym surowcem 

do produkcji bio-polioli jest olej sojowy (SO) [23]. Pierwszy etap produkcji bio-polioli 

z soi to tłoczenie oleju z nasion soi. Następnie olej poddawany jest działaniu rozpusz-

czalnika. Cząsteczki oleju sojowego wymagają modyfikacji chemicznej, która prowadzi 

do wytworzenia grup hydroksylowych. Najczęściej stosowana reakcja to epoksydacja 

z późniejszym otwarciem pierścienia. Olej sojowy najczęściej poddawany jest reakcji 

nadtlenkiem wodoru i kwasem octowym bądź mrówkowym [24]. Właściwości oleju 

sojowego oraz otrzymanego z niego bio-poliolu zestawiono w poniższej tabeli (tab. 2). 

Tabela 2. Właściwości oleju sojowego oraz bio-poliolu na bazie oleju sojowego [25] 

Właściwości Olej sojowy Bio-poliol 

Liczba kwasowa 

[mgKOH/g] 
0,80 0,32 

Liczba zmydlania 

[mgKOH/g] 
146 150 

Liczba hydroksylowa 

[mgKOH/g] 
0,20 190 

Zawartość wody 

[%wag.] 
- 0,17 

Gęstość 

[g/cm3] 
0,90 1,00 

Średni masa cząsteczkowa 

[g/mol] 
936 1463 

Funkcyjność 0 4,98 

Lepkość w 333 K 

(mPa·s) 
1,7 10-6 2,4 10-5 

Źródło: [25] 

Poliuretany syntezowane z dodatkiem poliolu z oleju sojowego (SOP) charakte-

ryzują się dużą gęstością usieciowania, wysoką wytrzymałością na rozciąganie oraz 

dobrymi właściwościami termicznymi [26]. Poliuretany powstałe na bazie poliolu 

z oleju sojowego mogą stać się alternatywą dla produktów petrochemicznych. Pianki 

na bazie SOP mogą być szeroko wykorzystywane w przemyśle meblarskim. Poliole 

sojowe charakteryzują się niską zawartością produktów lotnych, co korzystnie wpływa 

na środowisko (poprzez ograniczenie zanieczyszczenia powietrza) [18].  

Najpopularniejszym i dostępnym olejem roślinnym w Europie jest olej rzepakowy 

(RO) [27]. Produkcja poliolu z RO może przebiegać na kilka sposobów. Oleje 

rzepakowe jak większość olejów nie posiadają grup hydroksylowych, dlatego należy je 

modyfikować. W pierwszym etapie należy je utlenić (np. kwasem nadoctowym, nad-

tlenkiem wodoru), co prowadzi do otrzymania epoksydowanego oleju rzepakowego. 

Kolejny etap to otwarcie pierścienia epoksydowego (np. za pomocą glikolu dietyleno-

wego). Przykładowy mechanizm modyfikacji oleju przedstawiono poniżej (rys. 3 i 4). 
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Rysunek 3. Epoksydacja oleju rzepakowego [28] 

 

Rysunek 4. Otwarcie pierścieni epoksydowych [28] 

Bio-poliole z oleju rzepakowego posiadają wysoką liczbę hydroksylową (powyżej 

250 mg KOH/g), dlatego przede wszystkim wykorzystywane są do produkcji sztywnych 

pianek poliuretanowych [29]. Dodatek bio-poliolu z RO powoduje zmniejszenie się 

ilości produktów lotnych, wzrost stabilności termicznej oraz obniżenie wytrzymałości 

na ściskanie, która wynika z mniejszego stopnia usieciowania układu. Ponadto poliol 

z oleju rzepakowego skraca czas procesu spieniania, co jest korzystne dla procesu 

technologicznego [30].  

Równie dobrym materiałem do produkcji bio-polioli jest olej palmowy (PO), który 

ma szereg zalet: jest tani, jego produkcja zużywa mniej wody i energii w stosunku do 

produkcji innych rodzajów oleju. Ponadto palmy pochłaniają dużo więcej CO2 niż inne 

rośliny oleiste [31]. Poliole na bazie PO można otrzymywać różnymi metodami. Naj-

częściej stosuje się epoksydację nienasyconych wiązań podwójnych w oleinie palmowej 

bądź pochodnych oleju palmowego w wyniku czego następuje reakcja związków 

wielowodorotlenowych i powstają reaktywne grupy hydroksylowe. Inną, równie 

popularną metodą syntezy bio-poliolu z PO jest transestryfikacja [32]. Poliol z oleju 

palmowego wykorzystywany jest do syntezy pianek poliuretanowych i ma znaczący 

wpływ na właściwości poliuretanu. Zastąpienie części poliolu petrochemicznego pro-

duktem z oleju palmowego skutkuje zwiększeniem jednorodności komórek, zwięk-

szeniem gęstości pozornej oraz poprawą naprężeń ściskających pianek. W przypadku 

pianek elastycznych dodatek poliolu z PO poprawia wytrzymałość na rozciąganie [33]. 

Włączenie poliolu na bazie oleiny palmowej do SPPUR poprawia właściwości izola-

cyjne produktu [34]. Podobnie jak w przypadku poliolu z oleju rzepakowego, bio-poliol 

z PO skraca czas produkcji produktu końcowego [35]. W efekcie oleina palmowa 

została uznana za efektywny surowiec odnawialny, który może być wykorzystywany 

do syntezy materiałów poliuretanowych.  
Olej rycynowy (RCO) wyróżnia się na tle innych produktów syntezy polioli. Jego 

skład w 90% stanowi kwas rycynowy, który posiada podwójne wiązanie między 9. 

a 10. atomem węgla i grupę hydroksylową przy 12. atomie węgla [36], pozostałe 10% 

to mieszanina kwasu oleinowego, kwasu linolowego, kwasu stearynowego oraz kwasu 

palmitynowego. Strukturę oleju i kwasu rycynowego przedstawiono na rysunku 5. 
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Rysunek 5. Struktura oleju rycynowego (a) i kwasu rycynowego (b) [37] 

Skład oleju rycynowego umożliwia łatwą syntezę poliolu bez udziału rozpusz-

czalników [38]. Otrzymane bio-poliole z RCO charakteryzują się wartościami liczby 

hydroksylowej podobnymi do tej liczby w poliolach petrochemicznych, dlatego też 

mogą być stosowane w piankach poliuretanowych. Powstałe pianki wykazują dobre 

właściwości fizyczne i mechaniczne. Są odpowiednie do stosowania jako izolacja 

termiczna zarówno w urządzeniach, jak i przy ocieplaniu budynków [37].  

4. Bio-poliole z biomasy odpadowej 

Wśród surowców stosowanych do syntezy ekologicznych bio-polioli duże znaczenie 

odgrywa lignina, która jest produktem ubocznym m.in. w przemyśle celulozowo-

papierniczym. Biomasa lignocelulozowa pochodzi z roślin. Składa się głównie z celu-

lozy, hemicelulozy i ligniny. Lignina w przyrodzie najczęściej występuje jako polimer 

aromatyczny, w swojej strukturze posiada grupy funkcyjne tj.: hydroksylowe, karbony-

lowe, metoksylenowe oraz inne [39]. Dzięki występowaniu w strukturze grup hydro-

ksylowych oraz wolnych pozycji w pierścieniach aromatycznych [40] istnieje możli-

wość syntezowania z tego surowca bio-polioli, które następnie służą do modyfikacji 

układu sztywnych pianek poliuretanowych (rys. 6). 

 

Rysunek 6. Struktura chemiczna ligniny [39] 
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W związku z występowaniem w ligninie alifatycznych i aromatycznych grup hy-

droksylowych istnieje również możliwość aplikowania jej do PUR w stanie surowym, 

jednak w takim wypadku petrochemiczne poliole mogą zostać zastąpione tylko w 20-30% 

przez ekologiczne bio-poliole [40]. W celu zwiększenia reaktywności ligniny poddaje 

się ją modyfikacji w różnych procesach. Jednym z nich jest depolimeryzacja ligniny na 

drodze oksydacji. Proces ten jest realizowany poprzez utlenienie łańcuchów bocznych. 

Najczęściej odpowiednikami katalizatorów w procesie depolimeryzacji oksydacyjnej 

są metale szlachetne [40, 41]. W syntezie sztywnych pianek poliuretanowych dodatek 

poliolu na bazie ligniny wpływa korzystnie na reaktywność układu. Podczas wytwa-

rzania PUR istotną rolę odgrywa proces spieniania, ponieważ od niego zależna jest 

gęstość pozorna pianek. Natomiast gęstość pozorna pianek jest ściśle powiązana ze 

strukturą komórkową, przewodnością cieplną oraz własnościami mechanicznymi. 

Najczęściej układy sztywnych pianek poliuretanowych są modyfikowane w zakresie 

10-30%. Dodatek ekologicznego poliolu z ligniny powoduje nieznaczne zmniejszenie 

wartości gęstości pozornej PUR w odniesieniu do sztywnej pianki poliuretanowej nie-

modyfikowanej. Modyfikacja pianki bio-poliolem z ligniny wpływa również na struk-

turę, powodując spadek ilości komórek zamkniętych w piance. W związku z tym nie-

znacznie pogarszają się również własności termoizolacyjne PUR. Wymagana zawartość 

zamkniętych komórek dla układów PUR modyfikowanych to powyżej 85%. Układu 

PUR z udziałem bio-poliolu z ligniny w ilości 10-30% spełniają ten wymóg. Zastoso-

wanie polioli powoduje nieznaczne pogorszenie wytrzymałości na ściskanie w porów-

naniu do czystej pianki [39, 40, 42]. Porównując poliole petrochemiczne z bio-poliolami 

na bazie ligniny to drugi rodzaj substratów poliolowych cechuje niższy koszt produkcji, 

większa biodegradowalność i przyjazność dla środowiska [43].  

Surowcem wykazującym potencjał w produkcji bio-polioli, a następnie wykorzystaniu 

w układach PUR jest słoma rzepakowa. Słoma rzepakowa zawiera następujące składniki 

chemiczne: celulozę (~37%), hemicelulozę (~33%), ligniny (~14%), ekstrakty alkoholu 

i toluenu (~4%) oraz substancje mineralne (~8%). Bio-poliole na bazie tego surowca 

najczęściej wytwarzane są poprzez skroplenie słomy rzepakowej. W procesie skraplania 

składniki biomasy o wysokiej masie cząsteczkowej są rozkładane na gazy o niskiej 

masie cząsteczkowej, ciecze i pozostałości stałe [44, 45]. Rozpuszczalnikiem w takim 

procesie jest glikol polietylenowy oraz glikol etylenowy, natomiast katalizatorem kwas 

siarkowy. Proces upłynnienia słomy rzepakowej do postaci ekologicznych polioli trwa 

koło 40 minut i jest prowadzony w temperaturze 150C [46]. W tabeli 3 przedsta-

wiono parametry charakterystyczne bio-poliolu ze słomy rzepakowej. 

Tabela 3. Charakterystyczne parametry bio-polioli ze słomy rzepakowej [46] 

 Bio-poliole ze słomy rzepakowej 

Liczba hydroksylowa  
(mg KOH/g) 

~ 400 

Liczba kwasowa  
(mg KOH/g) 

11,6 

Lepkość [mPas] 170 

Układ sztywnych pianek poliuretanowych modyfikuje się z udziałem bio-polioli ze 

słomy rzepakowej do 40% [44]. Analizując wpływ dodatku ekologicznych polioli na 

gęstość to wraz ze wzrostem ilości substratu bio-poliolowego spada gęstość pozorna 
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PUR w odniesieniu do pianki referencyjnej. W związku z tym pogarszają się niezna-

cznie własności termoizolacyjne pianek. Przy zastąpieniu w ilości 40% polioli petro-

chemicznych bio-poliolami odporność na naprężenia ściskające spada o ponad 50% 

w porównaniu z pianką niemodyfikowaną. Dla pozostałych opisanych własności naj- 

korzystniejsza jest modyfikacji bio-poliolami w zakresie 30-40% [44, 46].  

Coraz większe znaczenie zyskuje w syntezie ekologicznych poliuretanów techniczna 

gliceryna. Powstaje ona jako produkt uboczny w czasie produkcji biopaliw, których 

produkcja na świecie z roku na rok jest coraz większa. W procesie transestryfikacji 

olejów roślinnych przeprowadzanym w celu wytworzenia biodiesla powstaje około 

10% gliceryny w produkcie końcowym. Surowiec ten, aby mógł zostać zastosowany 

w celach komercyjnych (np. w przemyśle kosmetycznym) musi zostać poddany 

dokładnemu oczyszczeniu [47]. Duże znaczenie w ostatnim czasie zyskało przekształ-

cenie surowej gliceryny do polioli, które następnie są wykorzystywane do syntezy 

sztywnych pianek poliuretanowych. Jedna z metod przekształcania gliceryny do bio-

polioli polega na wykorzystaniu procesów biologicznych i chemicznych [44]. Kolejnym 

przykładem jest proces polimeryzacji gliceryny, który można przeprowadzić przy użyciu 

różnego rodzaju katalizatorów. Do najczęściej stosowanych należą wodorotlenki 

metali, jednak najefektywniejsze są katalizatory zasadowe. Zastosowanie znajdują 

również takie katalizatory jak zeolity. Poliole z gliceryny ze względu na swoją rozbu-

dowaną strukturę doskonale nadają się jako substraty do produkcji PUR [48]. W tabeli 4 

przedstawiono własności polioli wytworzonych z gliceryny i wykorzystywanych do 

syntezy sztywnych pianek poliuretanowych.  

Tabela 4. Charakterystyczne parametry bio-polioli z technicznej gliceryny [48] 

 Bio-poliole z surowej gliceryny 

Liczba hydroksylowa  
(mg KOH/g) 

460 

Liczba kwasowa  
(mg KOH/g) 

1,2 

Lepkość [mPas] 840 

Układ sztywnych pianek poliuretanowych modyfikuje się bio-poliolami z gliceryny 

w ilości 17-70%. Zastosowanie tego substratu pozwala na zmniejszenie ilości środka 

spieniającego o około 50% przy zachowaniu wartości gęstości pozornej na takim samym 

poziomie jak w piance referencyjnej. Częściowe zastąpienie polioli petrochemicznych 

ekologicznymi poliolami syntezowanymi z gliceryny pozytywnie wpływa na strukturę 

PUR. Zwiększa się zawartość komórek zamkniętych oraz poprawiają się własności 

termoizolacyjne pianek i odporność na ściskanie [47, 48]. 

5. Podsumowanie  

W ciągu ostatnich kilku dekad można zaobserwować znaczny rozwój rynku pro-

dukcji pianek poliuretanowych. W związku z tym rośnie również zainteresowanie ekolo-

gicznymi substratami poliolowymi, które zwiększają biodegradowalność wytworzonych 

materiałów poliuretanowych [49-50]. Do najlepszych surowców wykorzystywanych 

do produkcji bio-polioli wśród olejów roślinnych wyróżnia się te, które mają dużą 

liczbę wiązań nienasyconych. Przykładem takiego substratu jest olej sojowy. Wśród 

surowców wykorzystywanych do produkcji bio-polioli z biomasy odpadowej duże 
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znaczenie ma lignina. Wyróżnia ją z tej grupy posiadanie w swojej strukturze wolnych 

grup hydroksylowych, co pozwala na aplikowanie jej do układów pianek bez dodat-

kowej obróbki [42].  

Celem tego opracowania była charakterystyka najczęściej wykorzystywanych surow-

ców do produkcji bio-polioli, jakimi są oleje roślinne oraz biomasa odpadowa. Dokonano 

również oceny wpływu modyfikacji układu sztywnych pianek poliuretanowych na ich 

własności końcowe. Spośród scharakteryzowanych surowców olejowych najlepszymi 

substratami do produkcji bio-polioli są olej palowy i olej rycynowy. Olej palowy 

wyróżnia się tym, że jego produkcja jest najbardziej przyjazna dla środowiska spośród 

pozostałych olejów roślinnych. Modyfikacja układu PUR poliolami z oleju palmowego 

poprawia strukturę, własności mechaniczne oraz termiczne pianek. Z kolei zaletą oleju 

rycynowego jest obecność dużej ilości wiązań nienasyconych, które przekształcane są 

w grupy hydroksylowe. Olej ten charakteryzuje się również tym, że jego liczba hydro-

ksylowa ma zbliżoną wartość do wartości tego parametru w poliolach petrochemicz-

nych. Aplikacja bio-polioli do układu sztywnych pianek poliuretanowych wpływa 

pozytywnie na własności fizyczne oraz mechaniczne. W przypadku najbardziej 

rozpowszechnionego oleju do wytwarzania bio-polioli, jakim jest olej sojowy to jego 

aplikacja w układ PUR również powoduje poprawę własności mechanicznych i ter-

micznych. Pianki poliuretanowe z dodatkiem bio-polioli z oleju sojowego charaktery-

zują się niską zawartością substancji lotnych. Natomiast dodatek bio-polioli z oleju 

rzepakowego powoduje poprawę procesu spieniania. Własności termiczne oraz mecha-

niczne pianki na skutek dodania tego substratu ulegają pogorszeniu, jednak nadal 

mieszczą się w wymaganych zakresach. Modyfikacja układu PUR bio-poliolami wytwo-

rzonymi z biomasy odpadowej tj. ligniny czy słomy rzepakowej powoduje nieznaczne 

pogorszenie własności fizycznych, mechanicznych i termicznych pianek. Jednak 

z drugiej strony pianki stają się częściowo biodegradowalne oraz zmniejsza się ich koszt 

produkcji. Dzięki zastosowaniu bio-polioli wytworzonych z surowej gliceryny można 

zmniejszyć ilość środka spieniającego w procesie wytwarzania PUR. Bio-poliole te mają 

również pozytywny wpływ na strukturę oraz własności mechaniczne i termiczne PUR.  

Dotychczas przeprowadzone badania pokazują, że zastosowanie petrochemicznego 

poliolu oraz bio-poliolu w odpowiednich proporcjach wpływa pozywanie na własności 

i strukturę pianek poliuretanowych. Dzięki dodaniu roślinnych polioli w strukturze 

PUR można zaobserwować większą ilość komórek zamkniętych. Zaletą modyfikacji 

układu PUR bio-poliolami jest również zmniejszenie współczynnika przewodzenia 

ciepła gotowych wyrobów. Fakt ten jest bardzo istotny w kontekście zastosowania 

sztywnych pianek poliuretanowych jak materiałów termoizolacyjnych. 

 

Praca finansowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach działalności 

statutowej AGH nr 16.16.110.663. 
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Ocena zastosowania bio-polioli ze źródeł odnawialnych w technologii materiałów 

poliuretanowych 

Streszczenie 

Poliole to podstawowe surowce stosowane w technologii otrzymywania sztywnych pianek poliuretano-

wych. Obecnie w przemyśle poliuretanowym stosuje się głównie surowce pochodzenia petrochemicznego. 

Z uwagi na coraz większy nacisk na aspekty ekologiczne poliole petrochemiczne zastępuje się całkowicie 
lub częściowo bio-poliolami produkowanymi z surowców roślinnych. W artykule scharakteryzowano proces 

wytwarzania bio-polioli z olejów roślinnych tj. sojowy, rzepakowy, palmowy i rycynowy, a także biomasy 

odpadowej: ligniny, słomy rzepakowej oraz technicznej gliceryny. Następnie opisano wpływ modyfikacji 

układów sztywnych pianek poliuretanowych ekologicznymi bio-poliolami na własności pianek.  
Słowa kluczowe: biodegradowalne sztywne pianki poliuretanowe, bio-poliole, epoksydacja, oleje roślinne, 

biomasa odpadowa 

Assessment of the use of bio-polyols from renewable sources in the technology 

of polyurethane materials 

Abstract 

Polyols are the basic raw materials used in the technology of obtaining rigid polyurethane foams. Currently, 

the polyurethane industry mainly uses raw materials of petrochemical origin. Due to the increasing 

emphasis on ecological aspects, petrochemical polyols are being completely or partially replaced by bio-
polyols produced from plant raw materials. The article describes the process of producing bio-polyols from 

vegetable oils, i.e.: soybean, rapeseed, palm and castor oils, as well as waste biomass: lignin, rapeseed 

straw and crude glycerin. Then, the influence of modification of rigid polyurethane foam systems with 

ecological bio-polyols on foam properties was described. 
Keywords: biodegradable rigid polyurethane foams, bio-polyols, epoxidation, vegetable oils, waste 

biomass 
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Wpływ zmodyfikowanych metod ekstrakcyjnych 

na wydajność otrzymywania  

substancji humusowych z torfu 

1. Wstęp  

Według danych Banku Światowego liczba ludzi na świecie w 2050 r. wzrośnie do 

prawie 10 mld [1]. Afryka w latach 2015-2050 będzie najszybciej rozwijającym się 

regionem świata. To właśnie w niej i w Azji do 2100 r. będzie żyło około 80% populacji. 

W ciągu niecałych 30 lat populacja ma wzrosnąć o 2 mld ludzi [2].  

Ilość gruntów uprawnych i surowców nieodnawialnych ulega natomiast nieustan-

nemu zmniejszeniu. Wraz z niepohamowanym zwiększaniem produkcji i konsumpcji 

wzrasta również ilość generowanych odpadów, a wszystko to przyczynia się do zmian 

klimatu. Wzrost temperatury, coraz rzadsze i gwałtowniejsze opady, podnoszenie po-

ziomu mórz i oceanów oraz występowanie anomalii pogodowych i klęsk żywio-

łowych, a także gwałtowne zwiększenie populacji globu przyczynia się do problemów 

z dostępem do żywności i wody pitnej na coraz większych obszarach. 

Substancje humusowe to frakcja rozpuszczonych substancji organicznych wystę-

pująca w dużych ilościach m.in. w torfie, leonardytach i węglu brunatnym. Znajduje 

zastosowanie jako składnik organicznych środków nawozowych, przyspieszających 

wzrost roślin i dostarczających im niezbędnych substancji odżywczych, jak również 

zwiększających ich przyswajalność.  

Celem niniejszej pracy jest ocena wykorzystania ekstrakcji wspomaganej ultra-

dźwiękami w procesie pozyskiwania poszczególnych frakcji kwasów humusowych, ze 

szczególnym uwzględnieniem wydajności prowadzonego procesu.  

2. Substancje humusowe – definicja, pochodzenie, budowa 

2.1. Podział substancji humusowych 

Substancje humusowe stanowią część nieożywionej materii organicznej. Są naj-

częściej występującą formą materii organicznej w środowisku [3]. Stanowią do 70% 

organicznej materii w glebie, od 50 do 80% rozpuszczonej materii organicznej w wodach 

powierzchniowych i około 25% w roztworze glebowym [4, 5]. Regulują globalny obieg 

węgla i azotu [4]. Według najbardziej podstawowej definicji są grupą substancji o barwie 

od brązowej do czarnej i stosunkowo dużej masie cząsteczkowej, powstałą w wyniku 

wtórnych reakcji syntezy [6].  
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Rysunek 1. Podział substancji humusowych wraz z kryteriami podziału, opracowanie własne na podstawie [6] 

Substancje humusowe dzieli się ze względu na ich rozpuszczalność na huminy 

i kwasy humusowe. Huminy stanowią frakcję nierozpuszczalną w całym zakresie pH. 

Mają największe masy cząsteczkowe ze wszystkich frakcji substancji humusowych 

i ciemnobrązową lub czarną barwę. Uznaje się, że mogą być prekursorami kerogenu [6, 7].  

Kwasy humusowe to rozpuszczalna frakcja substancji humusowych. Różnicuje się 

ją na kwasy huminowe i fulwowe. Kwasy huminowe są frakcją nierozpuszczalną w pH 

poniżej 2. Mają dużą masę cząsteczkową (od 1 500-5 000 Da do 50 000-500 000 Da) 

i barwę ciemnobrązową. Dodatkowo kwasy huminowe można podzielić na szare i brą-

zowe, na podstawie ich zachowania po ponownym rozpuszczeniu w zasadzie i dodaniu 

elektrolitu [6, 7]. 

Kwasy fulwowe są frakcją rozpuszczalną w całym zakresie pH. Według innej defi-

nicji jest to frakcja pozostająca w roztworze po usunięciu kwasów huminowych [6]. 

Mają więcej kwasowych grup funkcyjnych niż kwasy huminowe. Ich masa cząstecz-

kowa jest najniższa ze wszystkich wymienionych grup – wynosi od 1 000 do 5 000 Da. 

Cechują się żółtą barwą [7]. 

2.2. Powstawanie substancji humusowych 

Materia organiczna ulega przemianom, w wyniku których mikroelementy, takie jak 

azot, fosfor czy siarka, zawarte w szczątkach roślin i zwierząt zostają przekształcone 

w lepiej przyswajalne przez rośliny formy [6]. 

Węgiel zawarty w materii organicznej zostaje częściowo przekształcony w dwutlenek 

węgla, który trafia do atmosfery, częściowo zostaje przyswojony przez mikroorganizmy, 

a pozostała część ulega procesowi humifikacji [6].  
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W wyniku humifikacji materia organiczna zostaje przekształcona w stabilne sub-

stancje humusowe. Konkurencyjny proces mineralizacji zachodzi na części powstałych 

substancji humusowych. W glebie, w której nie została naruszona równowaga zacho-

wana jest stosunkowo stała ilość substancji humusowych [6]. 

Na proces humifikacji wpływ mają takie parametry, jak [8]: 

 pochodzenie materii organicznej; 

 pH; 

 temperatura; 

 obecność mikroorganizmów; 

 zawartość wilgoci i tlenu. 

Biorąc pod uwagę całą listę czynników mających wpływ na powstawanie zarówno 

materii organicznej, jak i substancji humusowych wnioskować można, że na ich wła-

ściwości duży wpływ będzie miało także ich pochodzenie oraz wiek, co znajduje 

potwierdzenie w literaturze [4, 9-11]. 

Powstawanie substancji humusowych opisują dwie główne teorie: teoria ligninowa 

i teoria polifenolowa, choć badacze bardziej skłaniają się do tej drugiej [6]. 

2.3. Budowa substancji humusowych 

Substancje humusowe są związkami supramolekularnymi. Zbudowane są z hetero-

genicznych i stosunkowo małych cząsteczek, których dynamiczny układ przestrzenny 

stabilizowany jest przez wiązania wodorowe i oddziaływania van der Waalsa [4, 12, 13].  

Różnią się między sobą między innymi masą cząsteczkową, kształtem cząsteczek, 

składem chemicznym czy liczbą grup funkcyjnych [6, 14]. 

Wraz ze wzrostem stopnia humifikacji wzrasta aromatyczny charakter substancji 

humusowych. Wynika to najprawdopodobniej ze zwiększenia udziału pierścieni aro-

matycznych i/lub bardziej skondensowanej struktury poliaromatycznej, a także wzrostu 

stopnia podstawienia pierścieni aromatycznych [15]. 

Przy wzroście masy cząsteczkowej obserwuje się zmianę zawartości węgla i tlenu, 

kwasowości oraz stopnia polimeryzacji cząsteczek substancji humusowych. Nisko-

cząsteczkowe kwasy fulwowe mają wyższą zawartość tlenu, ale niższą węgla w po-

równaniu z kwasami huminowymi o większej średniej masie cząsteczkowej. Dodat-

kowo kwasy fulwowe są mniej podatne na wytrącenie wielowartościowymi kationami 

i kwasami niż kwasy huminowe [6]. 

Substancje humusowe stanowią niejednorodną mieszaninę, w związku z czym nie-

możliwe jest ich przedstawienie za pomocą jednego wzoru chemicznego. Każdą frakcję 

powinno się traktować jako złożoną z wielu cząsteczek o różnej wielkości, wśród których 

znajdziemy kilka o dokładnie takiej samej konfiguracji chemicznej lub układzie grup 

funkcyjnych [6].  

Pod względem budowy w obrębie substancji humusowych wyróżnia się jądro 

strukturalne o charakterze hydrofobowym, składające się z heterocyklicznych i aroma-

tycznych pierścieni typu furan, benzen, pirydyna, a także pierścieni skondensowanych 

typu antracen, indol, naftalen i chinolina. Pierścienie aromatyczne mogą być połączone 

mostkami (-N-, -O-, -NH-, -S-, -CH2-) lub przez wiązania węgla bezpośrednio (-C-C-). 

Natomiast hydrofilowe struktury peryferyjne tworzone są z łańcuchów alifatycznych 

zawierających zróżnicowane grupy funkcyjne [14]. 
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3. Właściwości substancji humusowych 

Substancje humusowe zawierają wiele grup funkcyjnych, między innymi zawiera-

jące tlen grupy karboksylowe, fenolowe i karbonylowe, którym przypisuje się wpływ 

na zdolność kompleksowania metali i związków organicznych. Na tę właściwość 

wpływają również wykazywane właściwości koloidalne [4, 16, 17]. 

Dzięki obecności stabilnych wolnych rodników, mogą reagować z biotycznymi 

i abiotycznymi składnikami środowiska. Odgrywają dużą rolę w anaerobowych proce-

sach biologicznych, w których mogą służyć jako donory i akceptory elektronów. Trans-

port elektronów do i z substancji humusowych jest procesem odwracalnym [4, 18]. 

Substancje humusowe katalizują reakcje biochemiczne. Regulują wzrost roślin 

i mikroorganizmów, odgrywają rolę biostymulatorów, a efekty ich działania podobne 

są do działania auksyn. Stanowią składnik nawozów organicznych [4, 19]. 

 Znana jest także rola substancji humusowych w kształtowaniu procesów środo-

wiskowych, takich jak kompleksowanie, sorpcja, reakcje redoks czy transport metali 

ciężkich i zanieczyszczeń organicznych. Dzięki swoim właściwością wpływają na 

strukturę i fizykochemiczne właściwości gleby. Niedobór substancji humusowych 

powoduje, że staje się ona twarda i zbita. Zwiększenie zdolności zatrzymywania wody 

i zmniejszanie wymywania składników z gleby spowodowane obecnością substancji 

humusowych zmniejszają jej erozję. Mogą także zmieniać biodostępność substancji 

w glebie [4, 17].  

Substancje humusowe wykazują działanie buforowe w zakresie pH od 5,5 do 8,0 

oraz wpływają na rozpuszczalność związków chemicznych i minerałów [6, 20]. 

Są doskonałymi sorbentami dzięki właściwościom koloidalnym i dużej powierzchni 

właściwej. Wykazują dużą retencję gazów atmosferycznych, takich jak tlen, azot czy 

dwutlenek węgla, co poprawia ich dostępność dla mikroorganizmów i roślin w glebie [17]. 

Substancje humusowe wykazują właściwości przeciwzapalne, potrafią wiązać 

włókna kolagenowe i zwiększać ich odporność mechaniczną i chemiczną, a dzięki 

właściwościom koloidalnym tworzą ochronny film na zranionej powierzchni, odcinając 

ją od czynników zewnętrznych [21]. Wstrzymują także wzrost grzybów i bakterii, 

dzięki czemu dodanie ich do paszy dla zwierząt może zmniejszyć ilość zawartych 

w niej mykotoksyn. Ich odpowiednie stężenie stabilizuje mikroflorę jelitową i zwiększa 

wchłanianie składników odżywczych z pokarmów, co bezpośrednio przekłada się na 

zwiększenie masy zwierząt hodowlanych przy takiej samej ilości podawanej paszy [22]. 

4. Ekstrakcja substancji humusowych 

Substancje humusowe na skalę przemysłową ekstrahuje się głównie z trzech źródeł: 

torfu, leonardytów oraz węgla brunatnego. Zawartość substancji humusowych jest 

różna w poszczególnych surowcach węglowych, przy czym wraz ze wzrostem stopnia 

uwęglenia surowca zawartość substancji humusowych maleje [3, 23]. 

Międzynarodowe Stowarzyszenie Substancji Humusowych zaleca przemywanie 

surowca przed ekstrakcją kwasem solnym. Ma to na celu usunięcie wapnia i innych 

wielowartościowych kationów, a w efekcie zwiększenie wydajności ekstrakcji kwasów 

humusowych z surowców węglowych [6, 24]. 

Główną metodą ekstrakcji substancji humusowych jest ekstrakcja alkaliczna. Do 

najczęściej stosowanych ekstrahentów w tej metodzie zaliczyć można roztwory NaOH 
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oraz KOH. W celu zwiększenia wydajności otrzymywania substancji humusowych 

z surowców węglowych najczęściej przeprowadzana jest ekstrakcja wielokrotna [6]. 

W procesie ekstrakcyjnego otrzymywania substancji humusowych stosunek masowy 

surowca do ekstrahenta wynosi najczęściej od 1:2 do 1:5. W tradycyjnym procesie 

ekstrakcyjnym zwiększa się powierzchnię kontaktu faz poprzez wytrząsanie lub inny 

rodzaj mieszania [6]. Wadą takiego rodzaju ekstrakcji jest jej długi czas trwania – od 4 

do nawet 24 godzin [10, 25, 26].  

Alternatywą dla ekstrahentów alkalicznych jest stosowanie łagodniejszych i bar-

dziej selektywnych rozpuszczalników, takich jak sole środków kompleksujących, np. 

EDTA, rozcieńczone mieszaniny kwasów zawierające kwas fluorowodorowy czy różne 

rozpuszczalniki organiczne. Popularne jest również stosowanie pirofosforanu sodu 

i innych soli obojętnych. Ekstrakcja z ich działaniem oparta jest na tworzeniu rozpusz-

czalnych kompleksów koordynacyjnych lub nierozpuszczalnych osadów z kationami 

wielowartościowymi, np. żelaza lub aluminium. Polepsza to rozpuszczalność materii 

organicznej w środowisku zawierającym jony sodu, potasu i amoniaku [6]. 

W związku z rozwojem technik analitycznych coraz większą popularność zyskuje 

ekstrakcja w układzie ciało stałe-ciecz wspomagana ultradźwiękami. Zastosowanie tej 

metody pomaga znacznie zmniejszyć czas trwania procesu oraz obniżyć temperaturę 

jego prowadzenia. Zapadanie się pęcherzyków kawitacyjnych i występujące w nich 

lokalnie wysokie temperatury mogą powodować zwiększenie rozpuszczalności analitu 

i dyfuzyjności rozpuszczalnika wewnątrz cząstek stałych. Dodatkowo poprawieniu 

przenikalności i transportu rozpuszczalnika sprzyja wysokie ciśnienie towarzyszące 

implozji mikropęcherzyków. Do przeciwwskazań stosowania tej metody w ekstrakcji 

związków organicznych należy ryzyko zniszczenia lub zmiany struktury chemicznej 

tych substancji. Aby temu zapobiec zaleca się używanie myjek ultradźwiękowych 

zamiast bezpośredniego stosowania ultradźwięków oraz dostosowywanie mocy i tem-

peratury [16, 27, 28]. 

5. Frakcjonowanie substancji humusowych 

Frakcjonowanie substancji humusowych oparte jest głównie na rozpuszczalności 

w różnym zakresie pH. Kwasy huminowe wytrąca się z roztworu kwasów humusowych, 

zakwaszając go do pH poniżej 2. Używa się do tego celu najczęściej roztworu HCl [24]. 

Kwasy fulwowe to roztwór pozostały po wytrąceniu kwasów huminowych. Znajdują 

się w nim zarówno kwasy fulwowe, jak i rozpuszczone w procesie ekstrakcji substancje 

mineralne czy sole powstałe podczas zobojętniania zasady, a także inne związki orga-

niczne [6]. Uważa się, że kwasy fulwowe stanowią w tym roztworze frakcję hydro-

fobową, natomiast pozostałe substancje – hydrofilową. Wykorzystując różnicę polar-

ności możliwy jest ich rozdział na żywicach XAD. Są to żywice makroporowate 

zatrzymujące cząsteczki dzięki słabym wiązaniom, np. van der Waalsa lub dipolowym. 

Do najpopularniejszych żywic polimerowych stosowanych w rozdzielaniu roztworu 

kwasów fulwowych zalicza się DAX-8, który sorbuje frakcję hydrofobową oraz XAD-4, 

na którym sorbowana jest frakcja hydrofilowa [29].  

Żywice adsorpcyjne można stosować osobno lub w połączeniu z żywicami jono-

wymiennymi. Każda żywica rozdziela substancję na dwie frakcje – sorbowaną i desor-

bowaną. Dodatkowo, dla każdej z żywic podział jest inny, co umożliwia wyodręb-

nienie różnych frakcji, szczególnie przy restrykcyjnym utrzymywaniu warunków, na 



 

Kinga Marecka, Dominik Nieweś, Magdalena Braun-Giwerska 

 

236 

 

przykład na żywicach adsorpcyjnych można podzielić próbkę na składniki hydrofilowe 

i hydrofobowe, a tak uzyskane frakcje poddać dalszemu rozdziałowi na żywicach 

jonowymiennych na kwasowe, zasadowe i obojętne [29]. 

Najważniejsze czynniki wpływające na frakcjonowanie z wykorzystaniem żywic 

XAD to czas wymywania i pH. Pierwszy kontroluje się przepuszczając próbkę przez 

układ z określonym natężeniem przepływu. Za pomocą pH wpływa się na sorpcję na 

złożu. W przypadku frakcji hydrofobowej dominującą siłą przyciągania stają się siły 

van der Waalsa, dzięki którym możliwa jest adsorpcja niepolarnych cząsteczek 

na żywicach o dużej powierzchni. Siły te dominują w warunkach kwasowych, podczas 

gdy silniejsze siły dipolowe – w zasadowych, zwiększając preferencje cząsteczek 

niepolarnych dla fazy wodnej. Tą właściwość wykorzystuje się w procesie wymywania 

zasorbowanych kwasów fulwowych ze złoża. Eluentami mogą być między innymi 0,1 

M wodny roztwór NaOH lub 0,5 M wodny roztwór NH3. Zastosowanie tego drugiego 

ułatwia dalszą procedurę analityczną dzięki większej łatwości usunięcia go, na 

przykład poprzez odparowanie na wyparce [29]. 

6. Surowce 

Materiałem węglonośnym, będącym źródłem w procesie alkalicznej ekstrakcji sub-

stancji humusowych był torf pochodzący z Żuław. Cechował się wyraźnie widocznymi 

pozostałościami roślinnymi (kawałkami drewna i korzeni) oraz ciemnobrunatną barwą.  

Poddano go obróbce 1 M i 0,1 M wodnymi roztworami HCl oraz 1 M wodnym roz-

tworem NaOH. Jako ekstrahent wykorzystano 0,5 M wodny roztwór NaOH. Do zakwa-

szenia ekstraktu kwasów humusowych wykorzystano 1 M wodny roztwór H2SO4. 

Wymienione roztwory zostały przygotowane ze stałego NaOH czda. i 35-38% mas. 

roztworu HCl czda. oraz 96% mas. roztworu H2SO4 czda.  

Rozdział frakcji fulwowej przeprowadzono na złożu żywicy Sigma-Aldrich 

Supelite
TM

 DAX-8. Złoże przygotowano do badań zgodnie z zaleceniami producenta, 

czyli poprzez mieszanie przez godzinę w metanolu o czystości HPLC. Następnie do 

wymywania zaadsorbowanych właściwych kwasów fulwowych zastosowano 0,5 M 

wodny roztwór NH3, otrzymany z 25% mas. roztworu NH3 czda.  

Zawartość węgla organicznego oznaczono, wykorzystując: 0,068 M wodny roztwór 

K2Cr2O7, otrzymany ze stałego K2Cr2O7 czda., stężony wodny roztwór H2SO4, 0,02 M 

wodny roztwór KMnO4 (z odważki analitycznej TitraFix™) oraz ok. 0,2 M wodny 

roztwór (NH4)2Fe(SO4)2·6H2O, otrzymany ze stałego (NH4)2Fe(SO4)2·6H2O czda. Jako 

wskaźnik wykorzystano siarczan ferroiny sporządzony ze stałych FeSO4·7 H2O czda. 

I 1,10-fenantroliny czda.  

Wszystkie odczynniki z wyjątkiem żywicy zostały dostarczone przez Avantor 

Performance Materials Poland.  

7. Aparatura 

Odczynniki i surowiec odważano na wadze laboratoryjnej Adventurer Pro AV264CM 

producenta OHAUS. Procesy przygotowania surowca przeprowadzono przez wytrzą-

sanie na wytrząsarce mechanicznej z łaźnią wodną typu 357 firmy ELPIN+. Ekstrakcję 

przeprowadzano na tej samej wytrząsarce lub wykorzystując myjkę ultradźwiękową 

Emmi-40HC firmy Emag. Do rozdzielania próbek wykorzystano wirówkę MPW-

352R. Laboratoryjny miernik pH Orion 2-Star firmy Thermo Scientific wykorzystano 
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do pomiaru pH. Frakcję fulwową rozdzielano, wykorzystując pompę LPeri 350 firmy 

kamush. 

Próbki suszono w suszarce laboratoryjnej SL115 producenta POL-EKO oraz prażono 

w piecu muflowym FCF12 SHM firmy Czylok. Roztwory kwasów fulwowych zagęsz-

czono na rotacyjnej wyparce próżniowej ROTAVAPOR R-100 z łaźnią wodną B-100 

firmy BUCHI.  

8. Metodyka badań 

8.1. Przygotowanie torfu 

Torf przygotowano do ekstrakcji zgodnie z metodyką Międzynarodowego Stowa-

rzyszenia Substancji Humusowych (IHSS) [24]. 

Do zakręcanej butelki polipropylenowej o pojemności 1 dm
3
 odważono 80 g torfu 

i zalano 80 cm
3
 1 M wodnego roztworu HCl. Butelkę energicznie wstrząśnięto. 

Następnie, zgodnie z zasadą, że na 1 g torfu przypadać ma 10 cm
3
 roztworu, dolano 

720 cm
3
 0,1 M wodnego roztworu HCl. Całość wytrząsano godzinę.  

Po tym czasie zlano roztwór znad osadu. Stałą pozostałość przemyto wodą demi-

neralizowaną w celu usunięcia kwasu solnego, a następnie za pomocą 1 M wodnego 

roztworu NaOH doprowadzono do pH ok. 6,5.  

Mieszaninę rozdzielono wirując ją przez 15 min z prędkością 3 000 rpm. Następnie 

część stałą przeniesiono do kuwety i pozostawiono na 24 godziny w warunkach 

pokojowych w celu usunięcia nadmiaru wody. Po tym czasie torf przechowywano 

w szczelnie zamykanym pudełku.  

8.2. Otrzymywanie kwasów humusowych 

8.2.1. Ekstrakcja tradycyjna 

Zaprawiony torf zalano ekstrahentem w stosunku masowym 1:5. Jako ekstrahent 

wykorzystano 0,5 M wodny roztwór NaOH. Próbki wytrząsano w trzech seriach po 15, 

30 lub 45 minut z 15-minutowymi przerwami pomiędzy nimi w wytrząsarce labo-

ratoryjnej w temperaturze pokojowej. Następnie mieszaninę wirowano przez 15 minut 

w wirówce z prędkością 3 000 rpm. Supernatant zawierający substancje humusowe 

zakwaszano następnie do pH około 2 z wykorzystaniem 1 M H2SO4 i pozostawiano do 

następnego dnia w lodówce. 

8.2.2. Ekstrakcja wspomagana ultradźwiękami 

Postępowano tak samo jak w zmodyfikowanej metodzie tradycyjnej z tym wyjąt-

kiem, że zamiast wytrząsania próbki, ekstrakcję prowadzono w myjce ultradźwiękowej 

nastawionej na różną moc ultradźwięków w trzech seriach po 15, 30 lub 45 minut  

z 15-minutowymi przerwami pomiędzy nimi. 

8.3. Frakcjonowanie kwasów humusowych 

Wytrącone kwasy huminowe oddzielano od frakcji fulwowej grawitacyjnie na 

sączkach ilościowych wysuszonych uprzednio do stałej masy. Sączki z żelem kwasów 

huminowych suszono w suszarce laboratoryjnej w temperaturze 105°C do stałej masy 

w celu określenia zawartości wilgoci, a następnie prażono przez 5 godzin w tempera-

turze 615°C, aby określić ilość popiołu.  
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Kwasy fulwowe rozdzielono na żywicy makroporowatej Supelite™ DAX-8 firmy 

Sigma-Aldrich uprzednio przygotowanej zgodnie z zaleceniami producenta. Przez 

kolumnę przepuszczono 500 cm
3
 otrzymanej frakcji z prędkością 15 objętości złoża na 

godzinę. Frakcję zatrzymaną na złożu, nazywaną dalej hydrofobową, zawierającą 

właściwe kwasy fulwowe, wymywano z kolumny, wykorzystując 0,5 M wodny roztwór 

amoniaku. Zawartość frakcji hydrofobowej określono zmodyfikowaną metodą Altena. 

8.4. Zawartość kwasów huminowych i kwasów fulwowych 

Zawartość kwasów humusowych określono na podstawie wagowego oznaczenia 

zawartości wilgoci i popiołu.  

Zawartość wilgoci (W
a
)
 
w próbce analitycznej obliczono na podstawie nastę-

pującego wzoru 1: 

   
     

     
               

(1) 

gdzie: m1 – masa pustego tygla [g], m2 – masa tygla i próbki w stanie analitycznym 

[g], m3 – masa tygla i próbki wysuszonej [g]. Zawartość popiołu (A
a
) w próbce 

analitycznej obliczono ze wzoru 2: 

   
     

     
               

(2) 

gdzie: m1 – masa pustego tygla [g], m2 – masa tygla i próbki w stanie analitycznym 

[g], m4 – masa tygla i popiołu po wyprażeniu próbki [g]. Zawartość kwasów 

huminowych wyekstrahowanych z torfu w przeliczeniu na stan suchy 

bezpopiołowy(      : 

      
        

              
 
  

  
                 

 
(3) 

gdzie: m1 – masa pustego tygla [g], m2 – masa tygla i próbki w stanie analitycznym 

[g], m3 – masa tygla i próbki wysuszonej [g], m4 – masa tygla i popiołu po wyprażeniu 

próbki [g], m5 – masa torfu użyta do ekstrakcji [g], ms – masa sączka [g], V0 – całkowita 

objętość ekstraktu substancji humusowych uzyskanego w procesie ekstrakcji [cm
3
],  

V1 – objętość substancji humusowych użyta do oznaczenia [cm
3
].  

Zawartość kwasów fulwowych (       wyekstrahowanych z torfu w przeliczeniu 

na stan suchy bezpopiołowy obliczono z wykorzystaniem wzoru (4): 

      
     

              
 
  

  
                 

 
(4) 

gdzie: m3 – masa tygla i próbki wysuszonej [g], m4 – masa tygla i popiołu po 

wyprażeniu próbki [g], m5 – masa torfu użyta do ekstrakcji [g], ms – masa sączka [g], 

Vp – całkowita objętość przesączu kwasów fulwowych [cm
3
], V1 – objętość substancji 

humusowych użyta do oznaczenia [cm
3
]. 
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8.5. Zawartość frakcji hydrofobowej 

Zawartość frakcji hydrofobowej w wyekstrahowanych kwasach fulwowych okre-

ślono poprzez oznaczenie węgla organicznego zmodyfikowaną metodą Altena. Metoda 

ta opiera się na utlenieniu węgla organicznego za pomocą 0,34 M wodnego roztworu 

K2Cr2O7 w obecności H2SO4. Całość jest dodatkowo ogrzewana. Następnie nadmiar 

K2Cr2O7 odmiareczkowuje się roztworem (NH4)2Fe(SO4)2 w obecności siarczanu 

ferroiny jako wskaźnika. Za punkt końcowy miareczkowania uznaje się zmianę barwy 

z pomarańczowo-zielonej na czerwoną. Zawartość węgla organicznego (       oblicza 

się na podstawie wzoru (5): 

      
             

 
                   

 
(5) 

gdzie: a – objętość roztworu (NH4)2Fe(SO4)2 zużyta do zmiareczkowania próbki 

ślepej [cm
3
], b – średnia objętość roztworu (NH4)2Fe(SO4)2 zużyta do zmiarecz-

kowania badanej próbki [cm
3
], n – stężenie molowe (NH4)2Fe(SO4)2 [M], V – objętość 

próbki użytej do oznaczenia [cm
3
], r – rozcieńczenie, 0,003 – ilość węgla reagująca  

z 1 cm
3
 (NH4)2Fe(SO4)2 o stężeniu 0,2 M [g]. 

9. Wyniki i dyskusja 

9.1. Wpływ zastosowanej metody na wydajność 

Zbadano wpływ zastosowanego procesu ekstrakcji na wydajność otrzymywania 

kwasów humusowych. Jako zmienne przyjęto metodę prowadzenia ekstrakcji, czas 

ekstrakcji oraz dla metody wspomaganej ultradźwiękami ich moc. Zastosowane para-

metry wraz z oznaczeniami przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1. Zbadane parametry procesu ekstrakcji.  

Oznaczenie Metoda 
Czas serii 

[min] 

Moc ultradźwięków 

[W] 

TR 15 

tradycyjna 

15 

- TR 30 30 

TR 45 45 

UD 15 50 

wspomagana ultradźwiękami 

15 125 

UD 30 75 30 188 

UD 45 100 45 250 

Źródło: Opracowanie własne 

Wydajność procesu otrzymywania kwasów huminowych i fulwowych w zależności 

od zastosowanej metody ekstrakcji i założonych parametrów fizykochemicznych 

określono na podstawie ilości uzyskanych frakcji kwasów w przeliczeniu na stan suchy 

bezpopiołowy. Oznaczenie węgla organicznego w otrzymanej frakcji hydrofobowej po 

rozdziale kwasów fulwowych na DAX-8 umożliwiło określenie jej udziału w otrzymy-

wanych przesączach.  

Wpływ zastosowanej metody na wydajność ekstrakcji kwasów humusowych z torfu 

przedstawiono na wykresie 1. Na podstawie otrzymanych wyników można stwierdzić, 

że metoda z wykorzystaniem ultradźwięków pozwala na uzyskanie wyższych wydaj-

ności niż metoda tradycyjna, w szczególności w przypadku kwasów huminowych. 
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W przypadku metody tradycyjnej obserwuje się ponadto wzrost efektywności ekstrakcji 

tej frakcji związków z wydłużeniem czasu procesu. Różnice w ilości uzyskanych 

kwasów fulwowych metodą tradycyjną są niewielkie, zaobserwowano natomiast spadek 

wydajności procesu pomiędzy czasem serii równym 15 a 30 minut.  

 

Wykres 1. Procent masowy wyekstrahowanych kwasów humusowych z surowca w zależności 

od zastosowanej metody i warunków procesu, opracowanie własne 

Zastosowanie ultradźwięków pozwala na uzyskanie znacząco wyższej wydajności 

ekstrakcji kwasów huminowych, w porównaniu do metody tradycyjnej. Zauważono, że 

wydajność otrzymywania kwasów huminowych spada dla zastosowania najwyższej 

mocy ultradźwięków i najdłuższego czasu, porównując do serii trwającej 30 minut 

i mocy ultradźwięków równej 75%. 

Najwyższą wydajność otrzymywania kwasów fulwowych uzyskano dla procesu 

najkrótszego, prowadzonego z najmniejszą mocą ultradźwięków. Różnica ta jest zna-

cząca w porównaniu z procesem, dla którego czas serii wynosił 30 minut, a moc ultra-

dźwięków była równa 75% mocy maksymalnej. Dla wspomnianego procesu uzyskano 

z kolei najwięcej kwasów huminowych. Można przypuszczać, że dla pozyskiwania 

kwasów huminowych optymalne są warunki pośrednie procesu – czas serii wynoszący 

30 minut i moc ultradźwięków na poziomie 188 W, natomiast najwięcej frakcji 

kwasów fulwowych uzyskano dla minimalnych wartości parametrów procesowych 

ekstrakcji ultradźwiękowej – serie trwające 15 minut i moc ultradźwięków równa 125 W. 

Przeprowadzone doświadczenie nie pozwala stwierdzić, czy za spadek wydajności 

kwasów huminowych odpowiada zbyt długi czas serii (45 minut) czy za wysoka moc 

ultradźwięków (250 W). 

Na wykresie 2 przedstawiono procentowy udział frakcji hydrofobowej zawartej 

w roztworze kwasów fulwowych. Dla metody tradycyjnej najniższy udział kwasów 

fulwowych otrzymano dla procesu z serią trwającą 45 minut, natomiast najwyższy – 

dla 30 minut. Wyraźnie widoczny jest wzrost udziału frakcji hydrofobowej pomiędzy 

najniższym a najwyższym udziałem procentowym w metodzie tradycyjnej. 
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Wykres 2. Udział frakcji hydrofobowej w roztworze kwasów fulwowych w zależności od zastosowanej 

metody ekstrakcji i warunków procesu, [opracowanie własne] 

Dla metody z wykorzystaniem ultradźwięków ilość uzyskanej frakcji hydrofobowej 

jest w większości znacząco wyższa niż ta uzyskana w metodzie tradycyjnej. Wyko-

rzystanie ultradźwięków o mocy 250 W i przeprowadzanie ekstrakcji w seriach po  

45 minut umożliwiło uzyskanie najwyższego udziału kwasów fulwowych. Zmaksy-

malizowanie uzysku frakcji hydrofobowej jest również kluczowe w późniejszych 

procesach oczyszczania wód, ponieważ determinuje możliwość efektywnego usuwania 

substancji humusowych, a w szczególności kwasów fulwowych. 

Wpływ warunków prowadzenia ekstrakcji na wydajność otrzymywania poszcze-

gólnych frakcji kwasów huminowych w procesie prowadzonym poprzez wytrząsanie 

mechaniczne został szeroko omówiony w literaturze [30-32]. W tym kontekście stwier-

dzono, że wydłużenie czasu prowadzenia procesu ekstrakcji zwiększa wydajność 

otrzymywania frakcji kwasów humusowych w odniesieniu do masy. Rosa et al. wyka-

zali, że zastosowanie ekstrahentów o wyższym stężeniu molowym (w zakresie do 0,5 M) 

zwiększa wydajność ekstrakcji z torfu zarówno kwasów huminowych, jak i kwasów 

fulwowych.  

W przypadku stosowania zmodyfikowanych metod ekstrakcji w kontekście pozyski-

wania poszczególnych frakcji kwasów humusowych w literaturze pojawiają się donie-

sienia na temat ekstrakcji wspomaganej ultradźwiękami, a także ekstrakcji wspoma-

ganej mikrofalami. Badania te odnoszą się jednak do wykorzystania osadów morskich 

jako surowca [7, 16, 28]. Niemniej przedstawione w tych pracach wyniki sugerują 

korzystny wpływ stosowania zmodyfikowanych metod ekstrakcji, w tym procesu 

wspomaganego ultradźwiękami, na zwiększenie wydajności otrzymywania frakcji 

kwasów humusowych w porównaniu z ekstrakcją prowadzoną poprzez wytrząsanie 

mechaniczne. Wyniki zaprezentowane w niniejszej pracy pokrywają się z wnioskami 

dotyczącymi badań nad procesem pozyskiwania substancji humusowych na drodze 

ekstrakcji wspomaganej ultradźwiękami [7, 16, 28], dowodząc dodatkowo, że prawi-

dłowość ta jest zachowana również w odniesieniu do ekstrakcji, w której jako surowiec 

wykorzystywany jest torf. 
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10. Podsumowanie 

Wspomaganie ultradźwiękami procesu ekstrakcji w układzie ciało stałe – ciecz 

znacząco zmniejsza czas trwania procesu, pozwala prowadzić go w łagodniejszych 

warunkach temperaturowych oraz zwiększa wydajność uzyskiwanych frakcji kwasów 

humusowych. Wzrost ten bardziej widoczny jest dla kwasów huminowych niż fulwo-

wych. Optymalne warunki procesu z zastosowaniem ultradźwięków, które można 

wskazać na podstawie badań to czas serii 30 minut i moc ultradźwięków równa 188 W 

w celu maksymalizacji uzysku kwasów huminowych oraz czas serii wynoszący 

45 minut i moc ultradźwięków równa 250 W dla kwasów fulwowych. 

 

Praca finansowana z subwencji MNiSzW na naukę na rok 2021, realizowana 

w Katedrze Inżynierii i Technologii Procesów Chemicznych Politechniki Wrocławskiej. 
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Wpływ zmodyfikowanych metod ekstrakcyjnych na wydajność otrzymywania 

substancji humusowych z torfu 

Streszczenie 

Substancje humusowe są makromolekularnymi związkami, których struktura nie jest jednoznacznie 

zdefiniowana. Substancje humusowe najczęściej dzieli się ze względu na rozpuszczalność poszczególnych 

frakcji przy różnych wartościach pH. Biorąc pod uwagę to kryterium można wyróżnić huminy, nierozpusz-
czalne w całym zakresie pH, kwasy huminowe, które są nierozpuszczalne w kwasowym pH, a także kwasy 

fulwowe, rozpuszczalne w całym zakresie pH. Substancje humusowe stanowią ważny komponent gleby, 

zwiększając jej pojemność sorpcyjną. Są biostymulatorami oraz wpływają na przyswajalność substancji 

odżywczych przez rośliny. Nowe metody wspomagania procesu otrzymywania substancji humusowych 
pozwalają zwiększać wydajność otrzymywanych produktów, modyfikując sam proces w niewielkim 

stopniu. Jedną z rekomendowanych metod wspomagania procesów w zielonej chemii jest zastosowanie 

ultradźwięków, które pozwalają zintensyfikować proces i stosować mniejsze ilości rozpuszczalników. 

W pracy opisano wpływ zastosowania różnych metod ekstrakcyjnych, a także istotnych parametrów proce-
sowych, na wydajność uzyskiwania kwasów humusowych z torfu. Wykorzystanie surowców węglo-

nośnych, takich jak torf czy węgiel brunatny, do wytwarzania substancji humusowych stanowi ciekawą 

alternatywę względem energetycznego zastosowania surowców tego typu. 

Słowa kluczowe: substancje humusowe, kwasy huminowe, kwasy fulwowe 

Influence of modified extraction methods on the efficiency of humic substances 

extraction from peat 

Abstract 

Humic substances are macromolecular compounds whose structure is not clearly defined. Humic sub-
stances are most often divided due to the solubility of individual fractions at different pH values. Taking 

this criterion into consideration, we can distinguish humins, insoluble in the entire pH range, humic acids, 

which are insoluble in acidic pH, and fulvic acids, which are soluble in the entire pH range. Humic sub-

stances are an important component of the soil, increasing its sorption capacity. They are biostimulants. 
Humic substances affect the absorption of nutrients from soil. New methods of assisting the process of 

obtaining humic substances allow to increase the efficiency of the obtained products, modifying the process 

itself to a small extent. One of the recommended methods of supporting processes in green chemistry is the 

use of ultrasound, which allows to intensify the process and use smaller amounts of solvents. The paper 
describes the impact of the use of various extraction methods, as well as significant process parameters, on 

the efficiency of obtaining humic acids from peat. The use of carbon materials, such as peat or lignite, to 

produce humic substances is an interesting alternative to the use of this type of raw materials as energy 

sources. 
Keywords: humic substances, humic acids, fulvic acids 
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Projektowanie katalizatorów bimetalicznych Cu-Zn 

na zeolicie FAU do procesu deNOx SCR  

za pomocą modelowania molekularnego  

1. Wprowadzenie 

Jednym z bardziej aktualnych problemów środowiskowych związanych z rozwojem 

cywilizacyjnym jest nadmierne uwalnianie do atmosfery tlenków azotu (NOx) [1, 2]. 

Stanowią one poważne zagrożenie dla środowiska, a także zdrowia ludzkiego poprzez 

wpływ na jakość powietrza i tworzenie fotochemicznego smogu czy kwaśnych deszczy 

[3, 4]. Dodatkowo wyemitowane tlenki azotu mogą stanowić prekursory zawieszonych 

w powietrzu cząstek stałych (PM2,5), co oprócz szkód w zdrowiu ludzkim, może także 

wpływać negatywnie na wzrost roślin [5, 6].  

Selektywna katalityczna redukcja SCR z udziałem amoniaku jako czynnika redu-

kującego jest procesem szczególnie istotnym w zaawansowanych systemach oczysz-

czania spalin z tlenków azotu [7-10]. Technologia ta szeroko stosowana jest m.in. 

w przemyśle motoryzacyjnym w silnikach spalinowych typu Diesel [11-14]. Katali-

zatorem powszechnie stosowanym do tego procesu jest V2O5-WO3 na nośniku TiO2 

[15-18]. Jednakże ten typ katalizatora nie jest efektywny w bardzo szerokim oknie 

temperaturowym, co spowodowało zainteresowanie badaczy, w kierunku poszukiwania 

bardziej efektywnych katalizatorów. Obiecujące w tym aspekcie okazały się katalizatory 

zeolitowe domieszkowane atomami metali przejściowych [19-22]. Szczególnie atomami 

miedzi i żelaza [23-26]. 

Szczegółowo zbadane zostały głównie zeolit MFI i BEA [27]. Połączenie właści-

wości zeolitów i metali przejściowych pozwoliło zaprojektować katalizatory o wyższej 

aktywności, odporności termicznej, ale także charakteryzujące się większą odpornością 

na zatrucie siarką [28]. Dodatkowo w przypadku miedzi mamy do czynienia ze stosun-

kowo łatwym cyklem redox w trakcie reakcji katalitycznej, co ułatwia zachodzenie 

procesu deNOx [29].  

Również cynk został zbadany jako potencjalny promotor katalizatorów procesu 

SCR [30, 31]. Badania wykazały, że stanowi on istotny dodatek pozwalający na zwięk-

szenie okna temperaturowego, a także stabilności termicznej. 

W ostatnim czasie sporym zainteresowaniem cieszą się także badania dotyczące 

układów bimetalicznych [32-36]. Tego typu katalizatory dają możliwość korzystania 

z właściwości każdego z metali z osobna. Istotne w tej kwestii jest jednak nie tylko 

poszukiwanie katalizatora bardziej efektywnego w procesie deNOx, ale także zrozu-

mienie mechanizmu reakcji [12, 37].  

                                                                   
1 izabela.kurzydym@doktorant.pk.edu.pl, Katedra Chemii i Technologii Organicznej, Wydział Inżynierii 

i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska, http://www.pk.edu.pl. 
2 izabela.czekaj@pk.edu.pl, Katedra Chemii i Technologii Organicznej, Wydział Inżynierii i Technologii 

Chemicznej, Politechnika Krakowska, http://www.pk.edu.pl. 
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Badania teoretyczne przy użyciu metody DFT pozwalają na szersze spojrzenie na 

dany układ katalityczny [38]. Szczególnie interesujące w procesie deNOx okazały się 

układy stanowiące dimery metaliczne z atomem tlenu w pozycji mostkowej pomiędzy 

atomami metali (M-O-M) [39].  

W niniejszej pracy na podstawie zebranych doniesień naukowych zaproponowano 

sprawdzenie mechanizmu różnych wariantów adsorpcji NO i NH3 oraz koadsorpcji 

tych związków, na zeolicie FAU ze stabilizowanym wewnątrz poru zeolitu układem 

bimetalicznym Cu-O-Zn [40, 41]. Tego typu badania teoretyczne pozwalają na dokładne 

wyjaśnienie, jak dany metal wpływa na sposób i miejsce adsorpcji cząsteczek w układzie 

katalitycznym na poszczególnych etapach procesu deNOx.  

2. Metodyka badań 

2.1. Szczegóły modelu obliczeniowego 

Struktura wszystkich klastrów została obliczona przy użyciu teorii funkcjonałów 

gęstości, DFT, bazującej na metodzie ab initio z wykorzystaniem programu StoBe [42]. 

Do obliczeń zastosowane zostały nielokalne uogólnione funkcjonały z korekcją gra-

dientu według Perdew, Burke i Ernzerhof [43, 44], aby uwzględnić korelacje i wymianę 

elektronów. Orbitale Kohna-Shama reprezentowane są poprzez liniowe kombinacje 

orbitali atomowych (LCAO) z wykorzystaniem zbiorów baz atomowych Gaussa [45]. 

Analizę struktury elektronowej przeprowadzono dzięki obliczeniom populacyjnym 

według metody Mullikena [46], a rzędy wiązań określono na podstawie metody 

Mayera [47, 48].  

Typ polaryzacji podwójnie zeta walencyjnej (DZVP) został użyty do orbitalnych 

zestawów bazowych Cu i Zn (63321/531/311), Si, Al (6321/521/1), O, N (621/41/1), H 

(41). Natomiast pomocnicze zestawy baz, takie jak (5,5; 5,5) dla Cu i Zn, (4,3; 4,3) dla 

O i N oraz (4,0; 4,0) dla H, zostały zastosowane, aby dopasować gęstość elektronów 

i potencjał wymienno-korelacyjny. 

Energię adsorpcji poszczególnych struktur obliczono według poniższych wzorów: 

 Energia adsorpcji dimeru bimetalicznego na klastrze zeolitu FAU: 

                                  (1) 

gdzie: Ea – energia adsorpcji, EFAU_CuOZn – energia klastra FAU z dimerem 

bimetalicznym, ECuOZn – energia dimeru bimetalicznego.  

 Energia adsorpcji grupy OH na bimetalicznej strukturze osadzonej na klastrze 

zeolitu FAU:  

                                      (2) 

gdzie: Ea – energia adsorpcji, EFAU_CuOZnOH – energia klastra FAU z dimerem 

bimetalicznym i z zaadsorbowanym OH, EFAU_CuOZn – energia klastra FAU z dimerem 

bimetalicznym, EOH – energia grupy hydroksylowej.  

 Energia adsorpcji tlenku azotu na bimetalicznych strukturach osadzonych na 

klastrze zeolitu FAU: 

                                       (3) 
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gdzie: Ea – energia adsorpcji, EFAU_CuOZn_NO – energia klastra FAU z dimerem 

bimetalicznym i z zaadsorbowanym NO, EFAU_CuOZn – energia klastra FAU z dimerem 

bimetalicznym, ENO – energia tlenku azotu.  

 Energia adsorpcji amoniaku na bimetalicznych strukturach osadzonych na klastrze 

zeolitu FAU: 

                 
                

        (4) 

gdzie: Ea – energia adsorpcji, EFAU_CuOZn_NH3 – energia klastra FAU z dimerem 

bimetalicznym i z zaadsorbowanym NH3, EFAU_CuOZn – energia klastra FAU z dimerem 

bimetalicznym, ENH3 – energia amoniaku.  

 Energia koadsorpcji tlenku azotu i amoniaku na bimetalicznych strukturach 

osadzonych na klastrze zeolitu FAU: 

                    
                    

       (5) 

gdzie: Ea – energia adsorpcji, EFAU_CuOZn_NO_NH3 – energia klastra FAU z dimerem 

bimetalicznym i z zaadsorbowanymi NO i NH3, EFAU_CuOZn – energia klastra FAU 

z dimerem bimetalicznym, ENO – energia tlenku azotu, ENH3 – energia amoniaku. 

2.2. Model geometryczny 

Strukturę krystaliczną faujazytu (FAU) wybrano z bazy danych Database of Zeolite 

Structure [49]. Struktura ta opisana jest przez grupę przestrzenną F d-3 m (#227) 

z parametrami siatki a = b = c = 24, 3450 Å. Komórka elementarna zawiera 706 ato-

mów. Szkielet zeolitu FAU utworzony jest z klatek sodalitowych połączonych sześcio-

kątnymi graniastosłupami. Natomiast por zeolitu stanowi 12-członowy pierścień, który 

ma stosunkowo dużą średnicę – 7,4 Å, co pozwala na uniknięcie zawady sferycznej 

adsorbatów w trakcie reakcji zachodzącej z udziałem tego zeolitu. Do obliczeń wyko-

rzystany został wycięty z pora klaster zeolitu FAU (rys. 1a), który powstał poprzez rozer-

wanie wiązań tlen-krzem i zastąpienie ich wiązaniami tlen-wodór w celu zachowania 

stopnia utlenienia i koordynacji takiego układu. Fragment ten zawierał dwa atomy 

glinu (Al2Si22O66H36). 

W dalszym etapie badań przeprowadzona została adsorpcja układu bimetalicznego 

Cu-Om-Zn (rys. 1b) w pobliżu dwóch atomów glinu, a energia adsorpcji wynosiła -5,59 eV. 

Świadczy to o wysokiej stabilności otrzymanego układu. Następnie przeprowadzono 

modyfikacje pierwotnego układu, polegającą na częściowej hydratacji, czyli przyłą-

czeniu grupy OH do jednego z metali. Na rysunku 1c jest to grupa OH zaadsorbowana 

na cynku z energią wynoszącą -1,59 eV, na rysunku 1d grupa OH umiejscowiona jest 

na miedzi, a energia tej adsorpcji wynosi -1,47 eV. Energie te są do siebie zbliżone, 

dodatkowo ujemna wartość pokazuje, iż proces ten jest egzotermiczny, czyli nie ma 

potrzeby dostarczenia energii do układu. Ze względu na dobrą stabilność otrzymanych 

struktur mogły one zostać wykorzystane do dalszych badań, polegających na adsorpcji 

tlenku azotu, amoniaku, a także koadsorpcji tych dwóch związków. 
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Rysunek 1. Struktury klastrów użyte do obliczeń: a) klaster FAU (Al2Si22O66H36), b) klaster FAU z dimerem 

bimetalicznym Cu-Om-Zn, c) klaster FAU z dimerem bimetalicznym Cu-Om-Zn i grupą OH na cynku,  

d) klaster FAU z dimerem bimetalicznym Cu-Om-Zn i grupą OH na miedzi,  

opracowanie własne na podstawie [50] 

3. Wyniki i dyskusja 

W trakcie badań sprawdzono szereg możliwych wariantów adsorpcji tlenku azotu 

i amoniaku, a także ich koadsorpcji (rys. 2-10). W przypadku adsorpcji amoniaku na 

układzie bimetalicznym tylko w dwóch przypadkach amoniak przyłączył się do dimeru – 

w pierwszym do miedzi (rys. 2a) oraz do cynku (rys. 2b). Przyłączenie amoniaku do 

tlenu mostkowego nie było możliwe. Dodatkowo te dwa warianty różnią się energią 

adsorpcji. W pierwszym przypadku przyłączenie amoniaku do miedzi uwalnia z układu 

0,74 eV, a po przyłączeniu do cynku 1,24 eV. Wynika z tego, że zdecydowanie stabil-

niejszym układem będzie ten z amoniakiem zaadsorbowanym na cynku.  

 

Rysunek 2. Adsorpcja amoniaku na dimerze bimetalicznym Cu-Om-Zn w dwóch wariantach a) amoniak 

zaadsorbowany na miedzi, b) amoniak zaadsorbowany na cynku, opracowanie własne na podstawie [50] 
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W kolejnym etapie przeprowadzono adsorpcję tlenku azotu. Tutaj już możliwe były 

wszystkie trzy warianty, a więc adsorpcja na tlenie mostkowym, miedzi, a także cynku. 

Dwa układy – NO na tlenie mostkowym oraz NO na miedzi wykazują podobną 

stabilność (energia adsorpcji kolejno -1,14 eV i -1,03 eV; rys. 3a i 3b), natomiast 

adsorpcja na cynku tworzy mniej stabilny układ (energia adsorpcji -0,54 eV; rys. 3c). 

Widać tutaj całkowicie odwrotną tendencję niż w przypadku adsorpcji amoniaku. NO 

w przeciwieństwie do amoniaku zdecydowanie lepiej stabilizuje się na miedzi czy 

tlenie mostkowym niż na cynku. 

 

Rysunek 3. Adsorpcja tlenku azotu na dimerze bimetalicznym Cu-Om-Zn w trzech wariantach a) tlenek azotu 

zaadsorbowany na tlenie mostkowym, b) tlenek azotu zaadsorbowany na miedzi, c) tlenek azotu 

zaadsorbowany na cynku, opracowanie własne na podstawie [50] 

Następnie adsorpcja amoniaku oraz tlenku azotu przeprowadzona została na układach 

bimetalicznych z grupą hydroksylowa zaadsorbowaną na jednym z atomów metalu. Na 

rysunku 4 przedstawiona została adsorpcja dla układu, w którym grupa OH przyłączona 

jest do atomu cynku. Widać, że wszystkie układy są możliwe i dodatkowo wszystkie są 

stabilne. Energia adsorpcji wynosiła kolejno -1,21 eV dla amoniaku zaadsorbowanego 

na tlenie mostkowym (rys. 4a), -1,36 eV dla amoniaku zaadsorbowanego na miedzi 

(rys. 4b) oraz -1,23 eV dla amoniaku zaadsorbowanego na cynku (rys. 4c), jednak tutaj 

doszło do reorganizacji struktury, grupa OH odłączyła się do cynku i utworzyła nowe 

wiązanie z tlenem mostkowym. Dodatkowo możemy zauważyć, że energie są stosun-

kowo podobne do tych, gdy w układzie nie ma dodatkowej grupy OH, co świadczy 

o tym, że w przypadku zaadsorbowania jej na cynku, nie wpływa ona w żaden znaczący 

sposób na adsorpcję amoniaku na dimerze bimetalicznym.  
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Rysunek 4. Adsorpcja amoniaku na dimerze bimetalicznym Cu-Om-Zn z grupą OH na atomie cynku w trzech 

wariantach a) amoniak zaadsorbowany na tlenie mostkowym, b) amoniak zaadsorbowany na miedzi,  

c) amoniak zaadsorbowany na cynku, opracowanie własne na podstawie [50] 

Na rysunku 5 przedstawiony został kolejny etap prac – adsorpcja tlenku azotu na 

układzie bimetalicznym z grupą OH na cynku. Tutaj widać zdecydowane różnice 

w porównaniu z adsorpcją tlenku azotu na układzie bez grupy OH. Po pierwsze 

w przypadku adsorpcji NO na tlenie mostkowym, dochodzi do przyłączenia się tlenku 

również do miedzi, dodatkowo struktura dimeru zostaje zniszczona i cynk odrywa się 

od tlenu mostkowego (rys. 5a). Energia adsorpcji w tym układzie wynosi -1,97 eV. 

Mimo tego, że struktura zostaje zaburzona powstaje bardzo stabilny układ, uwalniający 

blisko dwukrotnie więcej energii do otoczenia niż przy adsorpcji na dimerze bez grupy 

hydroksylowej. Przyłączenie tlenku azotu do miedzi (rys. 5b) powoduje uwolnienie 

1,20 eV energii. Natomiast w ostatnim przypadku, gdzie NO tworzy wiązanie z cynkiem 

(rys. 5c), otrzymujemy bardzo nietrwały układ z energią adsorpcji bliską zeru (-0,06 eV).  
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Rysunek 5. Adsorpcja tlenku azotu na dimerze bimetalicznym Cu-Om-Zn z grupą OH na atomie cynku 

w trzech wariantach a) tlenek azotu zaadsorbowany na tlenie mostkowym, b) tlenek azotu zaadsorbowany 

na miedzi, c) tlenek azotu zaadsorbowany na cynku, opracowanie własne na podstawie [50]  

 

Rysunek 6. Adsorpcja amoniaku na dimerze bimetalicznym Cu-Om-Zn z grupą OH na atomie miedzi 
w dwóch wariantach a) amoniak zaadsorbowany na tlenie mostkowym, b) amoniak zaadsorbowany na cynku, 

opracowanie własne na podstawie [50] 

Ostatni przypadek to adsorpcja amoniaku na dimerze bimetalicznym z grupą OH 

przyłączoną do miedzi. Tutaj również, jak w przypadku układu, gdzie OH nie występuje, 

mamy tylko dwie możliwości. W tym przypadku NH3 nie przyłącza się do miedzi, na 

której zlokalizowana jest grupa hydroksylowa. Energie układów są podobne jak przy 

poprzednich strukturach i tak dla amoniaku zaadsorbowanego na tlenie mostkowym 

(rys. 6a) energia adsorpcji wynosi -1,30 eV, a dla układu z amoniakiem na cynku  

(rys. 6b) -1,20 eV. 

To, co jest szczególnie istotne w przypadku adsorpcji amoniaku na tlenie mostko-

wym (rys. 6a) to fakt, iż mamy do czynienia z destabilizacją struktury amoniaku. Jeden 

z atomów wodoru odrywa się i przyłącza do grupy OH zaadsorbowanej na miedzi. 

Tworzy się cząsteczka wody, która oddziałuje jeszcze na tyle silnie z miedzą, że nie 
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uwalnia się do otoczenia. Jednak ten układ stanowi bardzo obiecujący wstęp do próby 

stworzenia mechanizmu procesu deNOx. 

Ostatnia spośród adsorpcji pojedynczych cząsteczek to adsorpcja tlenku azotu na 

układzie bimetalicznym z grupą OH na miedzi (rys. 7). Tutaj wszystkie trzy warianty 

są możliwe. Energia układów jest zbliżona do tej, która wydziela się przy adsorpcji 

amoniaku.  

 

Rysunek 7. Adsorpcja tlenku azotu na dimerze bimetalicznym Cu-Om-Zn z grupą OH na atomie miedzi 

w trzech wariantach a) tlenek azotu zaadsorbowany na tlenie mostkowym, b) tlenek azotu zaadsorbowany 

na miedzi, c) tlenek azotu zaadsorbowany na cynku, opracowanie własne na podstawie [50] 

Dla adsorpcji tlenku azotu na tlenie mostkowym (rys. 7a) energia adsorpcji wynosi 

-1,43 eV, dla tlenku azotu na miedzi (rys. 7b) energia adsorpcji to -1,00 eV, a dla 

tlenku azotu na cynku (rys. 7c) -1,68 eV. To, co ponownie możemy zauważyć to fakt, 

iż najstabilniejszą strukturą jest układ, w którym następuje destrukcja dimeru bimeta-

licznego i podobnie jak w poprzednim przypadku następuje oderwanie atomu metalu 

z grupą OH od tlenu mostkowego.  

Ostatnim etapem badań dotyczącym adsorpcji było przeprowadzenie koadsorpcji 

tlenku azotu i amoniaku. W zależności od wcześniejszych wyników, a konkretnie od 

energii adsorpcji pojedynczych adsorbatów na danych układzie zaproponowane zostały 

dwie różne, najbardziej prawdopodobne konfiguracje na poszczególnych strukturach.  

Na początku proces koadsorpcji NH3 i NO sprawdzony został na układzie bimeta-

licznym (rys. 8). W pierwszym wariancie amoniak przyłączył się do cynku, natomiast 

tlenek azotu do miedzi i tlenku mostkowego (rys. 8a). Energia adsorpcji tego układu 

wynosi -2,39 eV, co pokazuje, że układ jest bardzo stabilny i prowadzenie dalszych 

modyfikacji związanych z mechanizmem procesu deNOx może stanowić problem. Drugi 

układ, gdzie amoniak adsorbuje się na miedzi i tlenek azotu na tlenie mostkowym  

(rys. 8b) charakteryzuje się nieznacznie niższą energią wynoszącą -2,28 eV. Również 

w tym przypadku zmiany w tym układzie wiązać się mogą z koniecznością wprowa-

dzenia do układu dużej ilości energii. 
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Rysunek 8. Koadsorpcja tlenku azotu i amoniaku na dimerze bimetalicznym Cu-Om-Zn w dwóch wariantach 

a) tlenek azotu zaadsorbowany na tlenie mostkowym i miedzi, amoniak zaadsorbowany na tlenku cynku, 

b) tlenek azotu zaadsorbowany na tlenie mostkowym, amoniak zaadsorbowany na miedzi,  
opracowanie własne na podstawie [50] 

W drugim przypadku koadsorpcję przeprowadzono na układzie bimetalicznym 

z grupą OH zaadsorbowaną na cynku. Tutaj również wybrano dwie najbardziej prawdo-

podobne kombinacje – amoniak na miedzi z tlenkiem azotu na tlenie mostkowym  

(rys. 9a) oraz amoniak na tlenie mostkowym z tlenkiem azotu na miedzi (rys. 9b). 

Energia adsorpcji tych struktur wynosiła kolejno -2,69 eV oraz -2,26 eV. Energie te są 

bardzo porównywalne do koadsorpcji bez udziału grupy OH, co po raz kolejny 

potwierdza, iż adsorpcja grupy hydroksylowej na cynku nie zmienia właściwości 

układu bimetalicznego i zachowuje się on analogicznie do układu bimetalicznego bez 

grupy OH. 

 

Rysunek 9. Koadsorpcja tlenku azotu i amoniaku na dimerze bimetalicznym Cu-Om-Zn z grupą OH na atomie 

cynku, w dwóch wariantach a) tlenek azotu zaadsorbowany na tlenie mostkowym, amoniak zaadsorbowany 
na tlenku miedzi, b) tlenek azotu zaadsorbowany na miedzi, amoniak zaadsorbowany na tlenie mostkowym, 

opracowanie własne na podstawie [50] 

Ostatnim rozważanym przypadkiem była koadsorpcja na układzie bimetalicznym 

z grupą OH na miedzi. Tutaj w przypadku adsorpcji amoniaku na cyku i tlenku azotu 

na tlenie mostkowym (rys. 10b) otrzymano podobny efekt jak w poprzednich układach 

koadsorpcyjnych, a energia adsorpcji wynosiła -2,80 eV. Zdecydowanie inna sytuacja 

miała miejsce podczas adsorpcji amoniaku na tlenie mostkowym i tlenku azotu na cynku. 

Na rysunku 10a możemy zauważyć, że adsorpcja amoniaku na tlenie mostkowym 

powoduje jego destabilizację i jeden z atomów wodoru odrywa się tworząc cząsteczkę 

wody z grupą OH na miedzi, która jest z nią jeszcze związana (cząsteczka wody nie 

uwalnia się do otoczenia). Taka sytuacja miała miejsce również w przypadku adsorpcji 
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samego amoniaku. Widać tutaj wyraźnie, że podczas koadsorpcji zmiany w amoniaku 

są podobne jak poprzednio. Niższa jest również energia adsorpcji tego układu i wynosi 

-1,94 eV. Możemy w tym przypadku liczyć, że zdecydowanie mniej energii trzeba 

będzie dostarczyć do układu, aby przeprowadzić dalsze etapy procesu deNOx i otrzy-

mać pożądane produkty, czyli azot i wodę.  

 

Rysunek 10. Koadsorpcja tlenku azotu i amoniaku na dimerze bimetalicznym Cu-Om-Zn z grupą OH 

na atomie miedzi, w dwóch wariantach a) tlenek azotu zaadsorbowany na cynku, amoniak zaadsorbowany 

na tlenie mostkowym, b) tlenek azotu zaadsorbowany na tlenie mostkowym, amoniak zaadsorbowany 

na cynku, opracowanie własne na podstawie [50] 

Dodatkowo w celu lepszego zrozumienia i wytłumaczenia różnic w sposobie koad-

sorpcji na różnych strukturach, przeprowadzona została szczegółowa analiza ładunków 

atomowych, długości wiązań i ich rzędów dla zaproponowanych układów (rys. 11, 12). 

Tak jak wspomniano wcześniej, najbardziej obiecującym układem do przeprowa-

dzenia procesu deNOx jest dimer bimetalicznym częściowo zhydratyzowany, z grupą 

OH na miedzi, gdzie amoniak adsorbowany jest na tlenie mostkowym (rys. 11c1). 

W układzie tym w porównaniu z wszystkimi pozostałymi ma miejsce zmniejszenie 

ładunku atomowego na cynku, także miedź wykazuję zmiany – ładunek atomowy jest 

bardziej dodatni (podobnie ma to również miejsce w drugim wariancie koadsorpcji dla 

układu bimetalicznego z grupą OH na miedzi – rys. 11c2). Dodatkowo możemy również 

zauważyć, że w sytuacji gdzie amoniak przyłącza się do tlenu mostkowego (rys. 11b2 

i c1) ma miejsce dwukrotny wzrost ładunku atomowego niż w przypadku przyłączenia 

amoniaku do jednego z atomów metali (rys. 11a1-b1 oraz c2) z ok. -1,00 do ok. -0,50. 

Tłumaczyłoby to, dlaczego właśnie w przypadku tego typu adsorpcji istnieje możliwość 

odłączenia atomu wodoru od amoniaku. Bardzo dobrze widać to także w analizie dłu-

gości i rzędów wiązań (rys. 12), gdzie azot z amoniaku silnie wiąże się z tlenem 

mostkowym – rząd wiązania ok. 1,00 (rys. 12b2 i c1) w porównaniu do wiązania azotu 

z metalami, gdzie rząd wiązania wynosi ok. 0,50 (rys. 12a1 i a2).  
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Rysunek 11. Ładunek atomów tworzących adsorbaty na dimerze bimetalicznym; a1) Cu-Om-Zn z NH3 
na cynku i NO na tlenie mostkowym i miedzi, a2) Cu-Om-Zn z NH3 na miedzi i NO na tlenie mostkowym, 

b1) Cu-Om-ZnOH z NH3 na miedzi i NO na tlenie mostkowym, b2) Cu_Om_ZnOH z NH3 a tlenie 

mostkowym i NO na miedzi, c1) CuOH-Om-Zn z NH3 na tlenie mostkowym i NO na cynku,  

c2) CuOH-Om-Zn z NH3 na cynku i NO na tlenie mostkowym, opracowanie własne na podstawie [50] 

Jeżeli chodzi o samą grupę OH, do której przyłączył się wodór pochodzący z amo-

niaku, to w tym przypadku ładunek centrum tlenowego nie zmienił się znacząco, jed-

nakże długość wiązania pomiędzy tlenem a atomem metalu wzrosła. Blisko dwukrotnie 

zmniejszył się również rząd wiązania (rys. 12 b1-c2), co jest wysoce pożądanych zja-

wiskiem. Mniejszy rząd wiązania stwarza możliwość oderwania się utworzonej czą-

steczki wody z powierzchni katalizatora bez bariery energetycznej bądź przy niskim 

nakładzie energii. Co również istotne w przypadku struktury, gdzie mamy zaadsorbo-

waną grupę OH na dimerze bimetalicznym, w procesie tworzenia mechanizmu nie 

trzeba będzie dostarczać do układu dodatkowych jonów w celu utworzenia azotu i wody. 

Grupa OH razem z tlenkiem azotu i amoniakiem pozwala na bezpośrednie utworzenie 

jednej cząsteczki azotu i dwóch cząsteczek wody. Następnie katalizator odtwarzany 

byłby w cyklu procesowym poprzez ponowną adsorpcję grupy OH na metalu w dimerze. 

Niezbędne są jednak dalsze badania eksperymentalne przy użyciu spektroskopii IR, 

które pozwoliłyby potwierdzić istnienie badanych struktur w rzeczywistych układach 

katalitycznych.  
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Rysunek 12. Długości i rzędy wiązań atomów tworzących adsorbaty na dimerze bimetalicznym;  
a1) Cu-Om-Zn z NH3 na cynku i NO na tlenie mostkowym i miedzi, a2) Cu-Om-Zn z NH3 na miedzi i NO na 

tlenie mostkowym, b1) Cu-Om-ZnOH z NH3 na miedzi i NO na tlenie mostkowym, b2) Cu_Om_ZnOH z NH3 

a tlenie mostkowym i NO na miedzi, c1) CuOH-Om-Zn z NH3 na tlenie mostkowym i NO na cynku, 

c2) CuOH-Om-Zn z NH3 na cynku i NO na tlenie mostkowym, opracowanie własne na podstawie [50] 

4. Wnioski 

Podsumowując przeprowadzone analizy możemy stwierdzić, że: 

 Dimer bimetaliczny bardzo dobrze stabilizuje się na powierzchni klastra zeolitu 

FAU, na co wskazuje wysoka energia adsorpcji. 

 Częściowa hydratacja dimeru bimetalicznego przebiega egzotermicznie, a powstałe 

układy charakteryzuje wysoka stabilność. 

 We wszystkich przypadkach zarówno adsorpcja NO i NH3, jak i koadsorpcja tych 

cząsteczek przebiega samorzutnie z uwolnieniem energii do otoczenia. 

 Ze względu na różnicę w ładunkach atomowych na metalach w dimerze oraz na 

tlenie mostkowym, adsorpcję przebiegają z różną energią. 
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 Najsłabsze oddziaływanie adsorbatów z katalizatorem zaobserwowano w przy-
padku układu dimeru bimetalicznego z grupą OH na miedzi w konfiguracji – 
amoniak zaadsorbowany na tlenie mostkowym, a NO na cynku. Dodatkowo w tym 
układzie następuje wstępna destabilizacja cząsteczki amoniaku (oderwanie jednego 
atomu wodoru), co może sugerować, że proces deNOx przebiegać będzie na tym 
katalizatorze w sposób efektywny. 

 W celu potwierdzenia powyższych analiz niezbędne jest porównanie wyników mo-
delowania molekularnego z badaniami eksperymentalnymi.  

 Podziękowania: Praca została wykonana z wykorzystaniem Infrastruktury PLGrid 
z wykorzystaniem superkomputera Prometheus (Cyfronet Kraków). 
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Projektowanie katalizatorów bimetalicznych Cu-Zn na zeolicie FAU do procesu 
deNOx SCR za pomocą modelowania molekularnego  

Streszczenie  
Do zaprojektowania katalizatora bimetalicznego Cu-Zn na zeolicie FAU zastosowano obliczenia metodą 
teorii funkcjonałów gęstości bazujących na metodzie ab initio. Wykorzystany został klasterowy model 
zeolitu FAU (Al2Si22O66H36) z dimerem bimetalicznym zaadsorbowanym nad centrami aktywnymi glinu. 
Przeprowadzono modyfikację polegającą na zaadsorbowaniu jednej grupy hydroksylowej na metalu 
w dimerze. Przebadano procesu adsorpcji cząsteczki NO i NH3, a także koadsorpcję tych związków w pobliżu 
dimeru bimetalicznego. Rozpatrzono kilka możliwych konfiguracji z określeniem ich energii, a także opra-
cowano analizę struktury elektronowej w postaci ładunków atomowych, rzędów oraz długości wiązań dla 
koadsorpcji. Na podstawie przeprowadzonych badań wybrano najbardziej obiecujący układ katalityczny – 
dimer bimetaliczny z grupą OH przyłączoną do miedzi oraz amoniakiem zaadsorbowanym na tlenie most-
kowym i tlenkiem azotu na cynku. W celu potwierdzenia otrzymanych układów niezbędne jest przeprowa-
dzenie eksperymentalnych badań IR.  
Słowa kluczowe: zeolity, FAU, deNOx, SCR, model klasterowy 

Design of bimetallic FAU zeolite catalysts Cu-Zn for SCR DeNOx process using 
molecular modeling  

Abstract  
To design a Cu-Zn bimetallic catalyst on FAU zeolite, calculations by the theory of density functionals 
based on the ab initio method were used. The FAU (Al2Si22O66H36) zeolite cluster model with a bimetallic 
dimer adsorbed over the active centers of aluminum was used. A modification was carried out consisting in 
adsorbing one hydroxyl group on the metal in the dimer. The NO and NH3 molecules adsorption process as 
well as the co-adsorption of these compounds in the vicinity of the bimetallic dimer were investigated. Several 
possible configurations with the determination of their energy were considered, and analysis of the electronic 
structure in the form of atomic charges, orders and bond lengths for co-adsorption was developed. Based 
on the conducted research, the most promising catalytic system was selected – a bimetalic dimer with an 
OH group attached to copper and ammonia adsorbed on bridge oxygen and nitrogen oxide on zinc. In order 
to confirm the obtained systems, it is necessary to conduct experimental IR research. 
Keywords: zeolites, FAU, deNOx, SCR, cluster model 

Tabelaryczne zestawienie wyników 
Tabela 1. Energia adsorpcji dla poszczególnych struktur 

Struktura Energia adsorpcji [eV] 

Cu-Om-Zn -5,59 

Cu-Om-Zn-OH -1,59 

HO-Cu-Om-Zn -1,47 

Cu(NH3)-Om-Zn -0,74 

Cu-Om-Zn( NH3) -1,24 

Cu-Om(NH3)-Zn-OH -1,21 

Cu(NH3)-Om-Zn-OH -1,36 

Cu-Om-Zn(NH3)-OH -1,23 

HO-Cu-Om(NH3)-Zn -1,30 

HO-Cu-Om-Zn(NH3) -1,20 

Cu-Om(NO)-Zn -1,14 

Cu(NO)-Om-Zn -1,03 

Cu-Om-Zn( NO) -0,54 

Cu-Om(NO)-Zn-OH -1,97 

Cu(NO)-Om-Zn-OH -1,20 

Cu-Om-Zn(NO)-OH -0,06 

HO-Cu-Om(NO)-Zn -1,43 

HO-Cu(NO)-Om-Zn -1,00 

HO-Cu-Om-Zn(NO) -1,68 

Cu-Om(NO)-Zn(NH3) -2,39 
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Cu(NH3)-Om(NO)-Zn -2,28 

Cu(NH3) -Om(NO)-Zn-OH -2,69 

Cu(NO)-Om(NH3)-Zn-OH -2,26 

HO-Cu-Om(NH3)-Zn(NO) -1,94 

HO-Cu-Om(NO)-Zn(NH3) -2,80 

Tabela 2. Ładunek atomów w strukturze Cu-Om-Zn z NH3 na cynku i NO na tlenie mostkowym i miedzi 

Atom Ładunek 

Cu 0,57 

Om -0,59 

Zn 0,83 

N1 -0,99 

H1 0,42 

H2 0,43 

H3 0,45 

N2 0,20 

O -0,23 

Tabela 3. Ładunek atomów w strukturze Cu-Om-Zn z NH3 na miedzi i NO na tlenie mostkowym 

Atom Ładunek 

Cu 0,53 

Om -0,46 

Zn 0,85 

N1 -1,10 

H1 0,42 

H2 0,41 

H3 0,43 

N2 0,21 

O -0,22 

Tabela 4. Ładunek atomów w strukturze Cu-Om-Zn-OH z NH3 na miedzi i NO na tlenie mostkowym 

Atom Ładunek 

Cu 0,61 

Om -0,30 

Zn 0,83 

O -0,74 

H 0,42 

N1 -1,11 

H1 0,46 

H2 0,43 

H3 0,44 

N2 0,25 

O1 -0,26 

Tabela 5. Ładunek atomów w strukturze Cu-Om-Zn-OH z NH3 a tlenie mostkowym i NO na miedzi 

Atom Ładunek 

Cu 0,60 

Om -0,56 

Zn 0,88 

O -0,85 

H 0,42 

N1 -0,52 

H1 0,41 
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H2 0,43 

H3 0,47 

N2 -0,06 

O1 -0,13 

Tabela 6. Ładunek atomów w strukturze HO-Cu-Om-Zn z NH3 na tlenie mostkowym i NO na cynku 

Atom Ładunek 

Cu 0,67 

Om -0,53 

Zn 0,77 

O -0,83 

H 0,47 

N1 -0,59 

H1 0,38 

H2 0,40 

H3 0,52 

N2 0,01 

O1 -0,13 

Tabela 7. Ładunek atomów w strukturze HO-Cu-Om-Zn z NH3 na cynku i NO na tlenie mostkowym 

Atom Ładunek 

Cu 0,77 

Om -0,66 

Zn 0,87 

O -0,69 

H 0,42 

N1 -1,01 

H1 0,41 

H2 0,40 

H3 0,41 

N2 0,19 

O1 0,00 

Tabela 8. Ładunek atomów w strukturze Cu-Om-Zn z NH3 na cynku i NO na tlenie mostkowym i miedzi 

Wiązanie Długość [Å] Rząd 

Cu-Om 1,90 0,38 

Zn-Om 2,24 0,31 

Zn-N1 2,00 0,55 

N1-H1 1,03 0,77 

N1-H2 1,03 0,77 

N1-H3 1,03 0,77 

Cu-N2 2,67 0,19 

Om-N2 1,47 0,98 

N2-O 1,90 1,73 

Tabela 9. Ładunek atomów w strukturze Cu-Om-Zn z NH3 na miedzi i NO na tlenie mostkowym 

Wiązanie Długość [Å] Rząd 

Cu-Om 2,42 0,13 

Zn-Om 1,90 0,68 

Cu-N1 2,01 0,40 

N1-H1 1,03 0,79 

N1-H2 1,03 0,79 

N1-H3 1,03 0,79 

Om-N2 1,43 0,99 

N2-O 1,21 0,76 
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Tabela 10. Ładunek atomów w strukturze Cu-Om-Zn-OH z NH3 na miedzi i NO na tlenie mostkowym 

Wiązanie Długość [Å] Rząd 

Cu-Om 2,65 0,12 

Zn-Om 2,25 0,22 

Zn-O 1,85 0,88 

O-H 0,98 0,75 

Cu-N1 1,99 0,46 

N1-H1 1,03 0,77 

N1-H2 1,03 0,77 

N1-H3 1,03 0,77 

Om-N2 1,28 1,40 

N2-O1 1,24 1,61 

Tabela 11. Ładunek atomów w strukturze Cu-Om-Zn-OH z NH3 a tlenie mostkowym i NO na miedzi 

Wiązanie Długość [Å] Rząd 

Cu-Om 2,09 0,35 

Zn-Om 2,29 0,28 

Zn-O 1,93 0,67 

O-H 0,98 0,78 

Om-N1 1,42 1,00 

N1-H1 1,09 0,56 

N1-H2 1,03 0,76 

N1-H3 1,03 0,76 

Cu-N2 1,95 0,73 

N2-O1 1,21 1,80 

Tabela 12. Ładunek atomów w strukturze HO-Cu-Om-Zn z NH3 na tlenie mostkowym i NO na cynku 

Wiązanie Długość [Å] Rząd 

Cu-Om 2,40 0,22 

Zn-Om 2,04 0,48 

Cu-O 2,01 0,40 

O-H 0,98 0,73 

O-H1 1,03 0,57 

Om-N1 1,44 0,96 

N1-H2 1,04 0,78 

N1-H3 1,04 0,78 

Zn-N2 2,02 0,59 

N2-O1 1,21 1,82 

Tabela 13. Ładunek atomów w strukturze HO-Cu-Om-Zn z NH3 na cynku i NO na tlenie mostkowym 

Wiązanie Długość [Å] Rząd 

Cu-Om 2,01 0,45 

Zn-Om 1,95 0,57 

Cu-O 1,88 0,76 

O-H1 0,99 0,77 

Zn-N1 2,20 0,35 

N1-H1 1,03 0,81 

N1-H2 1,03 0,81 

N1-H3 1,03 0,81 

Om-N2 1,73 0,65 

N2-O1 1,17 2,02 
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Ewelina Patyra1, Monika Przeniosło-Siwczyńska2, Krzysztof Kwiatek3 

Micelarna chromatografia cieczowa  

jako zielona technika analityczna 

1. Wstęp 

Idea zielonej chemii (ang. green chemistry) ma swoje korzenie w zrównoważonym 

rozwoju. Początkowo zielona chemia koncentrowała się na „zielonej” syntezie orga-

nicznej w różnych gałęziach przemysłu chemicznego, zwłaszcza w przemyśle farma-

ceutycznym. Zielona chemia analityczna (ang. Green Analytical Chemistry, GAC) 

wyłoniła się z zielonej chemii w 2000 r. Ten stosunkowo nowy obszar działalności 

w ramach zielonej chemii wzbudził duże zainteresowanie wśród chemików oraz skupił 

się na ich roli w prowadzeniu prac laboratoryjnych, które miały być bardziej przyjazne 

dla zdrowia ludzi i środowiska. Oprócz rozwoju technik i metodologii, które miały 

przyczynić się do poprawy jakości prowadzonych analiz chemicznych, podjęto prace 

mające na celu ograniczenie negatywnego wpływu analiz chemicznych na środowisko 

oraz umożliwienie wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju do laboratoriów anali-

tycznych. Rozwój zielonej chemii analitycznej należy uznać za stymulant dla postępu 

chemii analitycznej, który ma na celu osiągnięcie kompromisu między rosnącą jakością 

wyników badań a poprawą przyjazności tych analiz dla środowiska. Zielona chemia to 

stosowanie metod chemicznych mających na celu ograniczenie lub wyeliminowanie 

wytwarzania surowców, produktów, produktów ubocznych, rozpuszczalników, odczyn-

ników itp., które są niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego lub środowiska. Ponieważ 

wyeliminowanie rozpuszczalników organicznych w RP-HPLC jest trudne, lepszym 

sposobem uczynienia tej techniki bardziej przyjazną dla środowiska jest zastąpienie 

niebezpiecznych rozpuszczalników mniej toksycznymi. Można również z powodze-

niem stosować strategie redukcji rozpuszczalników, aby uzyskać metodę jeszcze mniej 

toksyczną dla analityków i środowiska. Jedną z technik zielonej chemii jest micelarna 

chromatografia cieczowa (MLC), która jest rodzajem chromatografii w odwróconym 

układzie faz (RPLC). W MLC składnikiem fazy ruchomej jest środek powierzchniowo 

czynny powyżej krytycznego stężenia micelizacji (CMC). MLC znalazła szereg zasto-

sowań analitycznych, wykorzystywana jest w analizie preparatów farmaceutycznych, 

próbkach biologicznych, żywności, próbkach środowiskowych, paszach, a rozwój metod 

opartych o zastosowanie tej techniki separacyjnej w ostatnich latach bardzo szybko 

rosną. Technika MLC ma kilka zalet w porównaniu z innymi technikami chromatogra-

ficznymi. Jej główną zaletą jest ograniczenie stosowania takich odczynników organicz-

nych jak np. metanol czy acetonitryl i zastąpienie ich niewielką ilością modyfikatorów 
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organicznych, takich jak propanol, butanol, pentanol czy etanol, a także bezpieczeń-

stwo i możliwość recyklingu fazy ruchomej.  

Celem pracy był przegląd literatury dotyczącej przedstawienia zagadnienia zielonej 

chemii i zaprezentowania czym jest micelarna chromatografia cieczowa oraz możli-

wości zastosowania tej techniki analitycznej w analizie laboratoryjnej.  

2. Krótka historia zielonej chemii 

W 1987 r. w Paryżu podczas VI konferencji „Euroanalysis” profesor H. Malissa 

pracujący na Uniwersytecie Technicznym w Wiedniu przedstawił swoje poglądy na 

temat zmian paradygmatów w chemii analitycznej [1]. W rozprawie opartej na 

poszczególnych etapach w historii rozwoju technik i metod chemicznych znalazła się 

koncepcja paradygmatu ekologicznego narzuconego pod koniec XX wieku. We 

wniosku postawionym przez profesora Melissę stwierdził on, że chemia analityczna 

powinna być ściśle związana z ochroną środowiska oraz że wszystkie podejmowane 

działania analityczne powinny uwzględniać aspekty związane z ochroną ekosystemu. 

Wnioski te były zgodne z wnioskami przedstawionymi w raporcie Pimentela, opubli-

kowanym w USA w 1985 roku, na temat wpływu chemii na naszą planetę [2].  

Na początku lat 90. XX wieku laboratoria badawczo-dydaktyczne na całym świecie 

zaczęły zwracać uwagę na zagrożenie dla zdrowia osób zatrudnionych w laboratoriach 

wynikające ze stosowania odczynników chemicznych oraz i szkodliwe skutki dla 

środowiska, które wynikają z ich działalności, w wyniku czego organizacje utworzyły 

specjalne archiwa katalogujące toksyczne właściwości chemikaliów, dodając komentarze 

o ryzyku stosowania odczynników i rozpuszczalników oraz zapewnieniu lepszej 

organizacji transportu i przechowywania chemikaliów [3, 4]. 

Wzrost informacji o toksycznych właściwościach odczynników doprowadził do 

zastąpienia powszechnie stosowanych tradycyjnych rozpuszczalników i chemikaliów 

nowymi, nieszkodliwymi lub co najmniej mniej toksycznymi niż te stosowane 

wcześniej, a także zmniejszenie skali metod oferujących tańsze i bardziej szkodliwe 

alternatywy. W związku z tym automatyzacja i miniaturyzacja stanowiły doskonałe 

alternatywy do rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem odczynnikami 

i zwiększania produktywności laboratoriów w obliczu zwiększonego zapotrzebowania 

na pomiary i dane [5]. 

W 1995 roku David W. Green i wsp. przedstawił raport zatytułowany „Minimalizacja 

odpadów w metodach analitycznych” na XI Konferencji Wydziału Zapobiegania 

Zanieczyszczeniom Departamentu Energii, która odbyła się w Knoxville w stanie 

Tennessee i został uznany za jedną z prac prekursorskich w rozwoju zielonej chemii 

analitycznej. Celem pracy było dodanie „minimalizacji odpadów” do listy cech, takich 

jak m.in. dokładność, precyzja, granice wykrywalności oraz koszty, które należy wziąć 

pod uwagę przy wyborze odpowiednich metod analitycznych. W raporcie dokonano 

oceny istniejących metod analitycznych i charakteryzacji odpadów zarówno pod kątem 

obniżenia kosztów analizy, jak i ilości wytwarzanych odpadów [6]. W latach 1994-

1998 Paul Anastas zredagował serię tekstów poświęconych Green Chemistry. 

W konsekwencji swoich doświadczeń w tej dziedzinie, Anastas poświęcił krytyczny 

przegląd roli chemii analitycznej w ramach zielonej chemii jako najbardziej odpo-

wiedniej do opisania tego, co wcześniej nazywano czystymi lub przyjaznymi dla 

środowiska metodologiami [6]. Podejście Green Chemistry dąży do osiągnięcia zrówno-
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ważonego rozwoju na poziomie molekularnym. Ze względu na ten cel nie jest zaska-

kujące, że został zastosowany we wszystkich sektorach przemysłu. Od przemysłu lot-

niczego, samochodowego, kosmetycznego, elektronicznego, energetycznego, artykułów 

gospodarstwa domowego, farmaceutycznego po rolnictwo – istnieją setki przykładów 

udanych zastosowań wielokrotnie nagradzanych i konkurencyjnych ekonomicznie 

technologii [7]. Koncepcja Green Chemistry wywarła tak duży wpływ, ponieważ 

wykraczała poza laboratorium badawcze i dosięgnęła przemysłu, edukacji, środowiska 

i ogółu społeczeństwa. Dziedzina zielonej chemii pokazała, w jaki sposób chemicy 

mogą projektować procesy i produkty nowej generacji, tak aby były opłacalne, a jedno-

cześnie były przyjazne dla zdrowia ludzkiego i środowiska. 

Ponadto w 1998 roku Paul Anastas i John Warner przedstawili „Dwanaście zasad 

zielonej chemii” [8]. Stanowią one wytyczne dla projektowania nowych produktów 

i procesów chemicznych, które mają zastosowanie na wszystkich etapach, od użytych 

surowców po wydajność i bezpieczeństwo transformacji, toksyczność i biodegrado-

walność stosowanych produktów i odczynników.  

Oczywiste jest, że głównym celem GAC jest zmniejszenie niepożądanego wpływu 

na środowisko w wyniku stosowanych metod chemicznych, przy jednoczesnym zacho-

waniu głównych ich cech, takich jak dokładność, czułość, selektywność, precyzja oraz 

koszt analizy. Wyżej wymienione podstawowe strategie muszą koncentrować się na 

dogłębnej ocenie negatywnego wpływu odczynników i rozpuszczalników, kosztu 

metod oraz oceny ilości i toksyczności powstających w trakcie analizy odpadów celem 

opracowania optymalnej strategii rozwoju metod analitycznych, które będą przyjazne 

dla środowiska, ale bez wpływu na podstawowe parametry tych metod [9]. Jednym 

z rozwiązań zielonej chemii jest micelarna chromatografia cieczowa, w której użycie 

odczynników organicznych jest wyeliminowane lub ograniczone, a jako składnik fazy 

ruchomej stosuje się micelarny środek powierzchniowo czynnych. 

3. Micelarna chromatografia cieczowa 

Micelarna chromatografia cieczowa jest jednym z rodzajów chromatografii cieczo-

wej z układem faz odwróconych, w którym fazy ruchome są wodnymi roztworami 

środka powierzchniowo czynnego o stężeniu powyżej krytycznego stężenia micelizacji 

[10]. W ciągu ostatnich piętnastu lat popularność MLC gwałtownie wzrosła. Stosowanie 

środków powierzchniowo czynnych do tworzenia miceli było również wykorzysty-

wane w wielu innych technikach separacji, takich jak chromatografia elektrokinetyczna, 

ultrafiltracja i ekstrakcja punktu zmętnienia. Pomysł wykorzystania czystych roztworów 

micelarnych jako faz ruchomych w RPLC jest bardzo atrakcyjny ze względu na niższy 

koszt i toksyczność prowadzonych analiz oraz zmniejszenie negatywnego wpływu na 

środowisko [6]. 

W 1980 roku Armstong i Henry wykazali przydatność zastąpienia modyfikatorów 

organicznych w RPLC wodnym roztworem micelarnym [11]. W MLC wodny roztwór 

środka powierzchniowo czynnego zmienia polarność wody oraz charakter fazy stacjo-

narnej [12]. Ogromna różnorodność interakcji, które są możliwe w przypadku prowa-

dzenia rozdziału z zastosowaniem MLC, takich jak oddziaływania elektrostatyczne, 

hydrofobowe i estrowe, oraz modyfikacje fazy stacjonarnej przez adsorpcję monome-

rycznych środków powierzchniowo czynnych, sprawiają, że oddziaływania te są bardziej 

skomplikowane niż przy zastosowaniu konwencjonalnej techniki HPLC prowadzonej 
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na kolumnie w układzie faz odwróconych (RP-LC) z wodno-organicznymi fazami 

ruchomymi [13]. Micele nie są cząsteczkami statycznymi, ale powyżej krytycznego 

stężenia micelizacji pozostają w równowadze z monomerami środka powierzchniowo 

czynnego. W kolumnie chromatograficznej monomery środka powierzchniowo czyn-

nego mogą być adsorbowane na powierzchni fazy stacjonarnej. Cząsteczki te posiadają 

fragment podobny do budowy rozpuszczalnika – fragment liofilowy (hydrofilowy) 

oraz fragment liofobowy naruszający strukturę rozpuszczalnika (hydrofobowy, który 

jest zwykle długim łańcuchem węglowodorowym) [14]. Surfaktanty to cząsteczki wyka-

zujące zarówno hydrofobowy, jak i hydrofilowy charakter. Nazywa się je również 

cząsteczkami amfofilowymi lub amfipatycznymi i składają się z dwóch części 

o wyraźnie różnych właściwościach. Stanowią one polarną „grupę czołową”, która może 

być kationowa, anionowa, obojętna lub obojniaczojonowa oraz ogon węglowodorowy 

o różnej długości łańcucha. Ta dwoistość charakteru nadaje surfaktantom unikalne 

właściwości, między innymi możliwość ich sorpcji na powierzchniach granicznych, 

gdzie najbardziej uwidacznia się charakter zarówno hydrofobowy, jak i hydrofilowy. 

Surfaktanty dzielą się pod wpływem ładunku fragmentu hydrofilowego na surfaktanty 

anionowe (o ładunku ujemnym), surfaktanty kationowe (o ładunku dodatnim), surfak-

tanty amfoteryczne (posiadające ładunek dodatni i ujemny oddzielone małym łączni-

kiem) oraz niejonowe (pozbawione ładunku) [15]. Środki powierzchniowo czynne 

wykazują zdolność samoorganizacji w roztworach wodnych i na granicy faz woda/ 

powietrze. Siłą napędową tych zjawisk jest efekt hydrofobowy. Polarna głowa surfak-

tanta silnie oddziałuje z wodą, natomiast hydrofobowy ogon zaburza strukturę wody 

[16]. Micele mają dynamiczną strukturę, która jest wynikiem szybkiej wymiany środków 

powierzchniowo czynnych w postaci monomerów i agregatów. Liczba monomero-

wych środków powierzchniowo czynnych w postaci agregatów oraz wielkość miceli 

różni się znacznie między surfaktantami [17, 18]. 

CMC i liczba agregatów są wynikiem wielu czynników, takich jak siła jonowa, 

obecność współrozpuszczalników i temperatura. Odpowiedni środek powierzchniowo 

czynny do MLC powinien mieć niską wartość CMC. Wysokie CMC mogłoby prowa-

dzić do konieczności pracy w wysokim stężeniu surfaktantu, który powodowałby two-

rzenie lepkich roztworów, które prowadziłyby do niepożądanego wysokiego ciśnienia 

i szumów tła detektora UV [19]. Wybór środka powierzchniowo czynnego jest często 

ograniczony do następujących związków: anionowego dodecylosiarczanu sodu (SDS), 

kationowego bromku cetylotrimetyloamoniowego (CTAB) i niejonowego eteru poli-

oksyetylenolaurylowego (Brij-35) lub eteru glikolu polietylenowego-p-izooktylofeny-

lowego (Triton X-100) [20]. 

Inną właściwością surfaktantów jest punkt Krafta, który definiuje się jako tempera-

turę, w której rozpuszczalność surfaktantu jest równa jego wartości CMC [21]. Powyżej 

pewnego stężenia określanego jako krytyczne stężenie miceli, które jest unikalne dla 

każdego środka powierzchniowo czynnego, cząsteczki środka powierzchniowo czyn-

nego ulegają samoregulacji w taki sposób, że ogony węglowodorowe są zorientowane 

w kierunku środka agregatu, a polarne grupy czołowe skierowane są na zewnątrz [22].  

W przypadku większości środków powierzchniowo czynnych i faz stacjonarnych 

ilość zaadsorbowanego środka powierzchniowo czynnego pozostaje stała po osiągnięciu 

równowagi między fazą ruchomą i stacjonarną. Adsorpcja środka powierzchniowo 
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czynnego na fazie stacjonarnej związanej z krzemionką, takiej jak C1, C8 i C18, może 

zachodzić na dwa sposoby: 

1. Adsorpcja hydrofobowa: alkilohydrofobowy łańcuch środka powierzchniowo 

czynnego jest adsorbowany, a głowa jonowa styka się z roztworem polarnym, 

nadając fazie stacjonarnej pewne właściwości jonowymienne.  

2. Adsorpcja silanofilowa: Głowa jonowa środka powierzchniowo czynnego jest 

adsorbowana przez fazę stacjonarną, dzięki czemu uzyskuje bardziej hydro-

fobowy charakter [18]. 

Głównymi wadami MLC są zmniejszona wydajność kolumny ze względu na po-

wolny transfer masy z fazy stacjonarnej, który można przypisać słabemu „zwilżaniu” 

fazy stacjonarnej czysto wodną fazą ruchomą, a także adsorpcji monomerycznych 

środków powierzchniowo czynnych, które zmieniają charakterystykę związanych 

z alkilami faz stacjonarnych [16]. W celu zwiększenia efektywności w MLC przyjęto 

trzy główne podejścia: dodanie niewielkich stężeń organicznych środków modyfiku-

jących do micelarnej fazy ruchomej, zwiększenie temperatury kolumny oraz zmniej-

szenie natężenia przepływu. Z tego względu większość procedur oznaczania związków 

metodą MLC wykorzystuje micelarne fazy ruchome zawierające modyfikator orga-

niczny, który zwykle stanowi krótko łańcuchowy alkohol (etanol, propanol, butanol, 

pentanol) lub acteonitryl, lecz wtedy MLC nazywane jest „hybrydową micelarną fazą 

ruchomą” [23, 24]. Wymienione modyfikatory przyspieszają elucję analitów z kolumny 

chromatograficznej oraz wpływają na poprawę kształtu pików. Modyfikatory orga-

niczne działają poprzez solwatację związanej fazy stacjonarnej i zmniejszają ilość sur-

faktanta adsorbowanego, efekt ten rośnie wraz ze wzrostem stężenia i hydrofobowości 

alkoholu [24, 25]. Ponadto zwiększenie temperatury poprawia kinetykę przenoszenia 

masy. Oprócz tego dodanie do micelarnej fazy ruchomej trietyloaminy w połączeniu 

z modyfikatorem organicznym zwiększa skuteczność działania tej fazy ruchomej 

w porównaniu do zastosowania tradycyjnej wodno-organicznej fazy ruchomej. Ta 

obserwacja dostarcza dalszych dowodów na to, że skuteczność adsorpcji środka po-

wierzchniowo czynnego jest powiązana z jego wpływem na dyfuzję w obszarze między-

fazowym pomiędzy fazą ruchomą a fazą stacjonarną [23]. Ogólnie praca w tych warun-

kach zwiększa wydajność kolumny, przez co staje się porównywalna z konwencjo-

nalną techniką RPLC [25].  

Większość metod MLC wykorzystuje hybrydowe fazy ruchome składające się 

z roztworów wodnych środka powierzchniowo czynnego powyżej CMC i niewielkiej 

części modyfikatora organicznego (od 3 do 15%). Jak wspomniano SDS jest najczęściej 

stosowanym środkiem powierzchniowo czynnym, ale w tej technice znajdują również 

zastosowanie takie surfaktanty jak CTAB i Brij-35 [26]. Micelarne fazy ruchome są 

bezpieczniejsze zarówno dla analityka, jak również dla środowiska. W przeprowadzo-

nych badaniach wykazano, że SDS daje wyniki ujemne w teście Ames (mutacji 

bakteryjnej), mutacji genów i wymiany chromosomów siostrzanych u ssaków oraz 

w teście mikrojądrowym wykonanym in vivo na myszach. Negatywne wyniki badań 

in vivo i in vitro wskazują, że SDS nie oddziałuje z DNA. LD50 dla SDS wynosi od 0,8 

do 1,1 g/kg masy ciała dla szczurów [26]. Na podstawie dostępnych danych uważa się, 

że CTAB jest również związkiem bezpiecznym. Jest słabo wchłaniany z jelit i wyda-

lany z kałem. Wchłania się przez skórę, ale bardzo powoli. Ekspozycja skóry na 2% 
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roztwór CTAB nie wykazuje działania teratogennego, mutagennego i nie powoduje 

reakcji uczuleniowych [27]. W dostępnych badaniach naukowych wykazano, że sur-

faktanty etoksylowanych alkoholi tłuszczowych np. Brij-35 nie powoduje uszkodzenia 

genów i nie wpływa na rozrodczość. Również w badaniach przewlekłych nie stwier-

dzono działania rakotwórczego po narażeniu doustnym lub poprzez skórę. Ponadto 

etoksylany alkoholi tłuszczowych nie podrażniają skóry ani oczu [28].  

Oprócz niskiej toksyczności stosowanych chemikaliów w tej metodzie, za jej stoso-

waniem przemawia biodegradowalny charakter stosowanych środków powierzchniowo 

czynnych. SDS jest siarczanem alkoholu tłuszczowego, który ulega rozkładowi w stanie 

aerobowym. Thomas i White zaobserwowali, że 70% 14-węglowego siarczanu dode-

cylusodu podlega degradacji do CO2, a pozostałe 30% zostaje wprowadzone do 

biomasy drobnoustrojowej, co znaczy, że 100% SDS zostaje wykorzystanych do 

produkcji energii lub biomasy [48]. Kolejny związek powierzchniowo czynny tj. Brij – 

35 uważany jest za łatwo biodegradowalny [29]. Kravetz i wsp. zaobserwowali, że 

ciągu 28 dni związek ten jest degradowany w 80% [30]. Z kolei CTAB, który należy 

do czwartorzędowych związków amoniowych, które ulegają degradacji poprzez różne 

szlaki [31]. Jednym z nich jest N-dealkilacja, która obejmuje aktywność monooksy-

genazy przy wytwarzaniu trietyloaminy i reszty alkilowej [32, 33]. Tak więc odpady 

wytwarzane z użyciem MLC mogą być uważane za biodegradowalne. 

W porównaniu z metodami RP, które wykorzystują wodno-organiczne fazy ruchome, 

micelarne fazy ruchome mają tę zaletę, że wykorzystują niewielkie ilości modyfikatora 

organicznego. Ponadto w micelarnej fazie ruchomej najpowszechniej stosowane są 

propanol, butanol i pentanol, co zmniejsza ryzyko parowania, czyniąc te fazy ruchome 

bardziej stabilne. Stosowane w MLC modyfikatory organiczne są mniej toksyczne niż 

metanol czy acetonitryl, które są powszechnie stosowane w konwencjonalnej RP. Niska 

zawartość rozpuszczalników organicznych w micelarnej fazie ruchomej ma również 

inne zalety stosowania, taki jak niepalność i bezpieczeństwo pracy laboratoryjnej [34]. 

Należy zaznaczyć, że w przypadku MLC możliwy jest recykling fazy ruchomej. W prze-

ciwieństwie do stosowanych w tradycyjnym RP metanolu i acetonitrylu, dla których 

niezbędny jest proces spalania w wyspecjalizowanych do tego celu zakładach 

unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. 

4. Zastosowanie MLC 

W ostatnich latach liczba publikacji naukowych przedstawiających metody anali-

tyczne oparte o zastosowanie micelarnej chromatografii cieczowej wzrasta. Znalazła 

ona zastosowanie do oznaczania różnych związków chemicznych w produktach farma-

ceutycznych, płynach biologicznych, próbkach żywności i paszach oraz próbkach środo-

wiskowych. W literaturze światowej dostępnych jest szereg publikacji opisujących 

zastosowanie micelarnej chromatografii cieczowej w analizie antybiotyków, alkaloidów, 

środków ochrony roślin, leków antydepresyjnych, kardiologicznych, amin biogennych 

czy melaminy w próbkach środowiskowych (np. wodzie), próbkach biologicznych 

(krew, mocz), żywności i produktach pochodzenia zwierzęcego (tkanki, jaja, miód, 

mleko), roślinach czy paszach. Ze względu na to, że próbki analizowane opisaną 

techniką w wielu przypadkach nie wymagają specjalnego przygotowania, często opiera 

się ono wyłącznie na rozpuszczeniu próbki i filtracji lub wyłącznie filtracji np. 

w przypadku moczu, technika ta znalazła tak wszechstronne zastosowanie. Wykazano, 
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że MLC jest bardzo skuteczną techniką analizy żywności, w której pozbywamy się 

długiego i żmudnego procesu oczyszczania i ekstrakcji zapewniając jednocześnie wysoki 

odzysk z dużą precyzją i dokładnością. Ponadto MLC używana jest do określania 

szkodliwych i niebezpiecznych związków w próbkach środowiskowych [34-48]. 

Należy zaznaczyć, że MLC nie wymaga specjalnego wyposażenia, układy HPLC 

z różnymi typami detekcji, takimi jak UV/Vis, fluorescencyjnym, chemiluminescen-

cyjnym, elektrochemicznym czy diodowym są odpowiednie do pracy z micelarną fazą 

ruchomą [49-52].  

5. Podsumowanie 

Micelarna chromatografia cieczowa to potężna technika separacji, która z powodze-

niem stosowana jest w analizie wielu związków chemicznych w różnych matrycach. 

W wielu przypadkach MLC może zastąpić powszechnie stosowane ruchome fazy 

wodno-organiczne stosowane w RP-LC. Micelarna chromatografia cieczowa spełnia 

wymagania koncepcji „zielonej chemii” dzięki zastosowaniu przyjaznych dla środo-

wiska odczynników; micelarne fazy ruchome są mniej toksyczne i łatwopalne oraz 

wykazują mniejszy wpływ na środowisko w porównaniu z konwencjonalną LC. 

W rezultacie MLC można zaprojektować tak, aby chronić zarówno zdrowie operatorów, 

jak i środowisko. Co więcej, to podejście jest ekonomiczne, ponieważ nie wymaga dro-

giego sprzętu i zmniejsza koszty usuwania odpadów. Podsumowując metody „zielonej 

chemii analitycznej” mogą stać się interesujące w wielu dziedzinach, w tym w dziedzinie 

analizy farmaceutycznej, kontroli żywności oraz w analizie próbek środowiskowych. 
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Micelarna chromatografia cieczowa jako zielona technika analityczna 

Streszczenie 
Zielona chemia to wdrażanie rozwiązań w zakresie chemii mających na celu ograniczenie lub wyelimino-

wanie wytwarzania surowców, produktów, rozpuszczalników i odpadów, które są niebezpieczne dla 

zdrowia ludzkiego i środowiska. Jedną z gałęzi zielonej chemii jest micelarna chromatografia cieczowa. 

Główną jej zaletą jest niewielka ilość używanych modyfikatorów organicznych, takich jak acetonitryl 
i metanol oraz bezpieczeństwo i możliwość recyklingu fazy ruchomej. W niniejszym artykule dokonano 

omówienia zagadnienia zielonej chemii oraz rozwoju micelarnej chromatografii cieczowej w analizie 

chemicznej oraz wpływu na bezpieczeństwo dla analityków i środowisko naturalne. 

Słowa kluczowe: zielona chemia analityczna, micelarna chromatografia cieczowa, technika analityczna 

Micellar liquid chromatography as a green analytical technique 

Abstract 
Green Chemistry is the use of chemistry to reduce or eliminate the use of generation of feedstocks, 

products, by-products, solvents, reagents, etc. that are hazardous to human health or the environment. One 

of the branches of green chemistry is micellar liquid chromatography. Its main advantage is the small 

amount of used organic modifiers, such as acetonitrile and methanol, and the safety and possibility of 
recycling the mobile phase. This article discusses the issue of green chemistry and the development of 

micellar liquid chromatography in chemical analysis as well as the impact on safety for analysts and the 

natural environment. 

Keywords: green analytical chemistry, micellar liquid chromatography, analytical technique 
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Analiza wpływu liczby fotopunktów  

na dokładność opracowania zdjęć  

wykonanych bezzałogowym statkiem powietrznym 

1. Wprowadzenie 

Wykorzystanie technologii fotogrametrii niskiego pułapu, do której niewątpliwie 

należą pomiary wykonywane za pomocą bezzałogowych statków powietrznych (dronów) 

jest w chwili obecnej coraz większe. 

Z roku na rok krąg osób zainteresowanych tego typu rozwiązaniami jest coraz 

szerszy. Wciąż przybywa pomysłów na nowe zastosowania tych urządzeń w wielu 

branżach m.in.: w inżynierii bezpieczeństwa, budownictwie, leśnictwie, rolnictwie, 

górnictwie, w administracji państwowej, mediach czy reklamie [1-10]. 

Ogromny potencjał tkwiący w tej technologii pozwala m.in.: 

 monitorować różnego rodzaju inwestycje;  

 prowadzić inwentaryzację obiektów; 

 dostarczać towary w miejsca trudnodostępne; 

 oceniać wpływ różnych przedsięwzięć na środowisko; 

 monitorować bezpieczeństwo; 

 badać ryzyko powodzi oraz zagrożenia pożarowego; 

 prowadzić inwentaryzację zieleni; upraw; hodowli; 

 wspierać zarzadzanie kryzysowe; 

 aktualizować różnego rodzaju dane; 

 tworzyć dokumentację kartograficzną; 

 nagrywać filmy i robić zdjęcia. 

Ta zaawansowana technologia coraz częściej pojawia się również przy wykonywa-

niu prac geodezyjnych. Dzięki tego typu urządzeniom geodeta jest w stanie, w bardzo 

krótkim czasie dokonać pomiaru dużej ilości szczegółów niemalże w każdych warun-

kach terenowych. Głównymi ograniczeniami są jedynie warunki pogodowe (prędkość 

wiatru, opady), możliwe miejsca startu i lądowania oraz strefy zakazu lotów [11]. 

Wykorzystanie fotogrametrii niskiego pułapu oprócz tego, że wpływa na efektyw-

ność pracy geodety, dostarcza również wiele opracowań, które są bardzo często punktem 

wyjścia do dalszych prac koncepcyjnych oraz projektowych. 

Do najważniejszych produktów opracowanych na podstawie zdjęć pochodzących 

z nalotu wykonanego bezzałogowymi statkami powietrznymi są: chmura punktów, 

Numeryczny Model Terenu (NMT), Numeryczny Model Pokrycia Terenu (NMPT), 

Model 3D oraz ortofotomapa. 

W przypadku wykorzystania dronów do celów geodezyjnych zasadniczym aspektem 

jest dokładność końcowego opracowania. Zależy ona od wielu, bardzo ważnych 
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i powiązanych ze sobą czynności, jakie należy podjąć jeszcze na etapie planowania 

misji fotogrametrycznej. Właściwie zaplanowany nalot pozwala przede wszystkim zebrać 

kompletny i poprawny materiał zdjęciowy, ale co najważniejsze warunkuje opraco-

wanie wysokiej jakości produktów ich obróbki. 

Wśród najważniejszych czynników mających wpływa na dokładność produktów 

fotogrametrii niskiego pułapu należy wymienić: stabilność lotu, parametry sensora 

optycznego, plan nalotu (piksel terenowy, pokrycie poprzeczne/podłużne) [12]. Bardzo 

ważnym elementem „obróbki” zdjęć fotogrametrycznych jest etap nadawania im geo-

referencji. Najczęściej proces ten odbywa się na podstawie fotopunktów naziemnych 

oraz wyrównania bloku zdjęć metodą niezależnych wiązek. Na jakość końcowego 

opracowania wpływa wówczas dodatkowo: gęstość i sposób rozmieszczenia foto-

punktów, dokładność ich pomiaru oraz rozpoznawalność znaku na zdjęciach. 

2. Cel i zakres pracy 

Pozyskanie materiałów będących efektem opracowania zdjęć pochodzących z nalotu 

wykonanego bezzałogowym statkiem powietrznym (BSP) wiąże się m.in. z koniecz-

nością przeprowadzenia procesu georeferencji. Proces ten pozwala określić „lokali-

zację” zdjęć, a tym samym produktów fotogrametrycznych w ściśle określonym układzie 

współrzędnych. W większości przypadków jest to możliwe dzięki tzw. fotopunktom, 

których położenie określa się najczęściej za pomocą technologii GNSS. 

Gęstość oraz sposób rozmieszczenia tych punktów decyduje o dokładności pro-

duktów będących efektem opracowania zdjęć fotogrametrycznych. Jednym z takich 

produktów jest ortofotomapa, którą można zdefiniować jako rastrowy, kartometryczny 

obraz terenu powstały w wyniku ortorektyfikacji, polegającej na ortogonalnym 

przetworzeniu zdjęć [13]. 

Celem badań jest ocena dokładności nadania georeferencji zdjęciom pozyskanym 

z pomiarów wykonanych bezzałogowym statkiem powietrznym. Opracowania zdjęć 

dokonano wielowariantowo, przyjmując różną liczbę fotopunktów uwzględnianych 

podczas ich kalibracji. Otrzymane dla każdego wariantu raporty pozwoliły dokonać 

analizy wpływu liczby fotopunktów na dokładność opracowania.  

3. Zaplanowanie i wykonanie misji bezzałogowym statkiem powietrznym 

Jednym z kluczowych etapów pomiarów wykonywanych bezzałogowymi statkami 

powietrznymi są czynności poprzedzające nalot fotogrametryczny (m.in. związane 

z określeniem położenia fotopunktów). Punkty te są niezbędne do przeprowadzenia 

procesu kalibracji zdjęć (nadania im georeferencji). 

W przypadku przedmiotowych pomiarów zamarkowano 21 punktów, równomiernie 

rozmieszczonych na obszarze objętym pomiarem – wzdłuż obiektu liniowego (rys. 1). 

Część tych punktów przyjęto na etapie obliczeń jako punkty. 
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Rysunek 1. Rozmieszczenie fotopunktów [opracowanie własne] 

Do zamarkowania fotopunktów wykorzystano biało-czarne tarcze pomiarowe  

(rys. 2), które pozwoliły na jednoznaczną ich identyfikację na zdjęciach. Tarcze miały 

kształt kwadratów o boku 25 cm i wykonane były z tworzywa sztucznego. 

 
Rysunek 2. Przykład zamarkowania fotopunktu – zdjęcie naziemne [opracowanie własne] 
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Współrzędne płaskie fotopunktów określone zostały w państwowym układzie 

odniesienia PL 2000 strefa 6. Do pomiaru współrzędnych przestrzennych wyko-

rzystano odbiornik GNSS SOUTH GALAXY G1 wraz z kontrolerem SOUTH S720. 

Wg danych producenta ten typ anteny umożliwia uzyskanie następujących dokładności 

(pomiary kinematyczne) [14]: 

 poziomo ±8 mm + 1 ppm (RMS); 

 pionowo ±15 mm + 1 ppm (RMS). 

W celu określenia współrzędnych punktów posłużono się metodą pomiaru RTN 

(Real Time Network), która polega na utworzeniu wirtualnej stacji referencyjnej 

w pobliżu odbiornika GNSS (po otrzymaniu przybliżonej pozycji tego odbiornika). Dla 

takiej stacji obliczane są poprawki (interpolacja poprawek z kilku sąsiednich stacji 

referencyjnych), które następnie są przesyłane, tak jakby pochodziły z pojedynczej 

stacji referencyjnej.  

Pomiar wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 

2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów 

sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania tych pomiarów 

do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego [15]. 

Do pomiaru fotogrametrycznego wykorzystano jednostkę DJI Phantom 4 Pro. Dron 

ten wyposażony jest w kamerę FC6310_8.8_5472x3648 (RGB). Elementy orientacji 

zewnętrznej oraz wewnętrznej zdjęć dla jednego z wariantów obliczeniowych przed-

stawiono na rysunku 3 i 4. 

 

Rysunek 3. Elementy orientacji zewnętrznej kamery – fragment raportu z programu Pix4Dmapper dla 

przykładowego wariantu obliczeniowego [opracowanie własne] 

 

Rysunek 4. Elementy orientacji wewnętrznej kamery – fragment raportu z programu Pix4Dmapper dla 
przykładowego wariantu obliczeniowego [opracowanie własne] 

Do zaplanowania nalotu wykorzystano aplikację DJI GS PRO (rys. 5a i 5b), 

przyjmując:  

 pokrycie poziome i pionowe zdjęć sąsiednich na poziomie odpowiednio 75% i 71%; 

 wysokości nalotu na poziomie 80 m; 

 prędkości nalotu na poziomie 5,0 m/s; 

 wykonie zdjęć po zatrzymaniu drona. 
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Rysunek 5a. Widok okna aplikacji DJI GS PRO – zakładka Basic [opracowanie własne] 

 

Rysunek 5b. Widok okna aplikacji DJI GS PRO – zakładka Advanced [opracowanie własne] 

Bezzałogowy statek powietrzny poruszał się wzdłuż trasy widocznej na rysunku 5a 

i 5b (zielona linia).  

W trakcie misji dron pokonał dystans ponad 1,6 km oraz wykonał 76 zdjęć. 

Podczas planowania nalotu należy pamiętać, iż czas misji, długość pokonywanej 

trasy i ilość zdjęć zależy od wielu czynników m.in. od: 
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 wielkości obszaru; 

 wysokości nalotu; 

 % stopnia pokrycia sąsiednich zdjęć; 

 usytuowania linii nalotu w stosunku do obszaru lotu; 

 sposobu wykonywania zdjęć (w „locie” czy po zatrzymaniu). 

Na większości wykonanych zdjęć widocznych było po dwa lub więcej fotopunktów. 

Przykładowe zdjęcie z zaznaczonymi fotopunktami przedstawiono na rysunku 6. 

 

Rysunek 6. Przykładowe zdjęcie z zaznaczonymi fotopunktami (czerwone okręgi) [opracowanie własne] 

Ze względu na panujące warunki atmosferyczne nalot bezzałogowym statkiem 

powietrznym był nieco utrudniony (głównie ze względu na rosnącą siłę wiatru oraz 

jego zmienny kierunek). Pomimo tego fotopunkty na poszczególnych zdjęciach były 

dobrze widoczne, a proces georeferencji przebiegał bez problemów. 

4. Opracowanie zdjęć z nalotu oraz analiza otrzymanych wyników 

Proces opracowania wyników nalotu stanowi integralną część pomiaru i nierzadko 

trwa dłużej niż misja wykonywana w terenie. Opracowanie zdjęć wykonanych w trakcie 

misji fotogrametrycznej polega na ich łączeniu w tzw. bloki. Wykorzystuje się do tego 

profesjonalne oprogramowanie, które pozwala również na tworzenie wysokiej jakości 

chmur punktów, modeli 3D, numerycznych modeli terenu, a także na wykonywanie 

specjalistycznych analiz. 

W ramach badań do opracowania zdjęć wykorzystano program Pix4Dmapper. 

Okno programu z wczytanymi zdjęciami przedstawiono na rysunku 7. 
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Rysunek 7. Okno z programu Pix4Dmapper z wczytanymi zdjęciami z nalotu [opracowanie własne] 

Proces opracowania materiału pozyskanego w ramach wykonanej misji jest złożony 

i składa się z wielu etapów [16, 17]. To głównie od czynności wykonywanych na tym 

etapie zależy efekt końcowy opracowania. 

W programie Pix4Dmapper wyróżnić można 3 główne etapy opracowania zdjęć 

z nalotu: 

 Initial Processing – jest to najważniejszy proces całego etapu. W tym etapie 

przeprowadzana jest aerotriangulacja, samokalibracja oraz wyrównanie bloku zdjęć. 

 Point Cloud and Mesh – moduł odpowiedzialny za wygenerowanie chmury 

punktów i jej klasyfikację. W oparciu o chmurę punktów tworzony jest model 3D 

(mesh). 

 DSM, Orthomosaic and Index – w trzecim kroku generowane są m.in.: numeryczny 

model pokrycia terenu, numeryczny model terenu oraz ortofotomapa. 

W ramach etapu pierwszego aplikacja szuka tzw. punktów wiążących (keypoints) 

na wszystkich zdjęciach w celu jak najlepszego ich dopasowania do siebie, a następnie, 

po wstępnym przetworzeniu zdjęć następuje wyrównanie bloków zdjęć. Program po-

nownie dokonuje aerotriangulacji i wpasowania, bazując na już określonych punktach 

kluczowych oraz wstępnym dopasowaniu.  

W toku tych obliczeń program Pix4Dmapper: 

 określa punkty wiążące na zdjęciach; 

 odszukuje i dopasowuje zdjęcia o identycznych punktach wiążących; 

 optymalizuje parametry kamery; 

 nadaje georeferencję zdjęciom (lokalizuje je w przyjętym układzie współrzednych). 

Efektem końcowym obliczeń jest raport, który pozwala sprawdzić kilka istotnych 

parametrów związanych z poszczególnymi etapami opracowania zdjęć m.in.: czy 

zdjęcia zostały do siebie dopasowane tworząc jeden blok, różnicę pomiędzy początko-

wymi a zoptymalizowanymi parametrami kamery (wielkość ta nie powinna przekraczać 

5%). Ponadto możliwa jest weryfikacja poprawności wyznaczenia pozycji zdjęć 

i punków wiążących. Pozwala to sprawdzić wielkość błędu położenia fotopunktów 
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(GCP), czy georeferencja zdjęć i fotopunków jest poprawna, a także czy obliczone 

elipsy błędów mają podobny rozmiar. 

Elipsy błędów dla jednego z wariantów obliczeniowych przedstawiono na rysunku 8. 

 

Rysunek 8. Elipsy błędów (powiększenie 100x) – fragment raportu z programu Pix4Dmapper dla 
przykładowego wariantu obliczeniowego [opracowanie własne] 

Na rysunku 8 widoczne jest przesunięcie między pozycjami obrazu tj. początko-

wymi (niebieskie kropki) i pozycjami obliczeniowymi (zielone kropki), jak również 

przesunięcie między pozycjami początkowymi GCP (niebieskie krzyżyki) oraz ich 

pozycje obliczeniowe (zielone krzyżyki) w widoku z góry (płaszczyzna XY), z przodu 

(płaszczyzna XZ) i z boku (płaszczyzna YZ). 

Nakładające się na siebie obrazy z obliczoną ich liczbą dla każdego piksela przed-

stawiono na rysunku 9. 
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Rysunek 9. Liczba nakładających się obrazów – fragment raportu z programu Pix4Dmapper dla 

przykładowego wariantu obliczeniowego [opracowanie własne] 

Czerwone i żółte obszary oznaczają niskie nakładanie się obrazów. Obszary zielone 

oznaczają nakładanie się na siebie pięciu i więcej obrazów na każdy piksel. 

Parametry związane z wyrównaniem bloków zdjęć przedstawiono na rysunku 10. 

 

Rysunek 10. Parametry wyrównania bloków zdjęć – fragment raportu z programu Pix4Dmapper dla 

przykładowego wariantu obliczeniowego [opracowanie własne] 

Na rysunku 10 w kolejnych wierszach zamieszczone są odpowiednio informacje na 

temat: 

 liczby punktów wiążących wykorzystanych w procesie aerotriangulacji i wyrów-

nania bloków, które zostały dopasowane na co najmniej dwóch zdjęciach; 

 jaka jest liczba wszystkich punków 3D, które zostały wygenerowane przez 

dopasowanie punków 2D na zdjęciach; 

 jaki jest średni błąd reprojekcji. 
Dalsze prace związane z etapem 2 i 3 są niemalże automatyczne. 
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W ramach etapu drugiego generowana jest gęsta chmura punktów i model 3D 

(mesh). Podczas trzeciego etapu generowany jest m.in. Numeryczny Model Pokrycia 

Terenu oraz ortofotomapa. 

W ramach prac dokonano wielowariantowego opracowania zdjęć fotogrametrycz-

nych otrzymanych w trakcie nalotu. Poszczególne warianty różniły się liczbą foto-

punktów uwzględnianych na etapie nadawania georeferencji zdjęciom. 

Jako miarę dokładności opracowania zdjęć fotogrametrycznych pochodzących 

z nalotu wykonanego bezzałogowym statkiem powietrznym przyjęto błąd średni 

kwadratowy (RMS) określany w każdym kierunku (X, Y, Z). 

Przy określaniu wartości tego błędu w zależności od liczby fotopunktów przyjęto 

następujące założenia: spośród 21 fotopunktów trzy te same punkty zawsze stanowiły 

tzw. Check Points (punkty kontrolne). Były to punkty 9, 10, 11. W kolejnych warian-

tach liczbę fotopunktów sukcesywnie zwiększano. 
Wyniki otrzymane dla poszczególnych wariantów obliczeniowych przedstawiono 

w tabeli 1. 

Tabela 1. Wartości błędów średnich kwadratowych (RMS) [opracowanie własne] 

Liczba 

fotopunktów 

RMS ERROR [m] 

X Y Z 

2 0,201 0,561 1,427 

4 0,050 0,017 0,088 

6 0,033 0,017 0,043 

8 0,019 0,016 0,042 

12 0,015 0,017 0,030 

14 0,017 0,018 0,031 

16 0,022 0,021 0,023 

18 0,018 0,018 0,025 

Wartości błędów średnich kwadratowych zamieszczone w tabeli 1 do pewnego 

momentu zależą od liczby fotopunktów. Najmniejsze różnice można zaobserwować 

w przypadku błędów wyznaczonych w kierunku X i Y, największe natomiast dla 

kierunku Z. W przypadku tego typu rozważań należy również mieć na uwadze wpływ 

rozmieszczenia punktów na błąd średni kwadratowy, którego w ramach badań nie 

uwzględniono. 

5. Podsumowanie i wnioski końcowe 

W pracy przeprowadzono analizę dokładności opracowania zdjęć fotogrametrycz-

nych pozyskanych z nalotu wykonanego bezzałogowym statkiem powietrznym. Głów-

nym założeniem jest to, że dokładność ta, wyrażona średnim błędem kwadratowym 

(RMS), zależy od liczby fotopunktów. 

W celu realizacji badań: 

 wybrano obszar, na którym zaplanowano i wykonano nalot bezzałogowym statkiem 

powietrznym (jednostką DJI Phantom 4 Pro V 2.0); 

 zamarkowano na obszarze o powierzchni około 6,5 ha 21 fotopunktów; 

 określono techniką GNSS usytuowanie fotopunktów (współrzędne X, Y i Z); 

 dokonano obróbki zdjęć w aplikacji Pix4Dmapper. 
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Przyjmując kilka wariantów obliczeniowych, różniących się liczbą fotopunktów, 

wyznaczono dla każdego z nich średni błąd kwadratowy na punktach kontrolnych 

w kierunku X, Y i Z.  

Uzyskane wyniki pozwoliły sformułować następujące wnioski: 

 wykorzystana do nalotu bezzałogowa jednostka latająca umożliwia w łatwy i szybki 

sposób pozyskać materiały w postaci zdjęć fotogrametrycznych, w oparciu o które 

możliwe jest opracowanie m.in.: Numerycznego Modelu Terenu, Numerycznego 

Modelu Pokrycia Terenu oraz Ortofotomapy; 

 opracowując zdjęcia z nalotu (w ramach badań wykorzystano aplikację 

Pix4Dmapper) należy zwrócić szczególną uwagę na pierwszy etap tego procesu 

(Initial Processing) ze względu na to, że prace związane z aerotriangulacją, 

samokalibracją oraz wyrównaniem bloku zdjęć mają ogromny wpływ na dokład-

ność produktu końcowego, w tym m.in. ortofotomapy; 

 ważna jest ciągła kontrola pewnych parametrów związanych z procesem przetwa-

rzania zdjęć (m.in.: parametrów kamery, błędu położenia punktów kontrolnych czy 

też dopasowania zdjęć w celu utworzenia bloku zdjęć); 

 błąd średni kwadratowy opracowania zdjęć z nalotu zależy od liczby fotopunktów, 

jedynie w pewnym stopniu; 

 największy wpływ liczby fotopunktów na dokładność opracowania zdjęć widoczny 

jest na kierunku Z, a najmniejszy na kierunku X i Y; 

 dla kierunku X i Y już przy uwzględnieniu 6 fotopunktów średni błąd kwadratowy 

modelu przyjmuje zbliżone wartości. 

Generalnie można wysunąć wniosek, że dokładność opracowania zdjęć fotograme-

trycznych pochodzących z nalotu wykonanego bezzałogowym statkiem powietrznym 

w kierunku X, Y w niewielkim stopniu zależy od liczby fotopunktów. Większy wpływ 

liczby fotopunktów uwidacznia się w przypadku kierunku Z. Zwiększanie liczby 

fotopunktów (przy przyjęciu pewnej liczby wyjściowej) nie poprawia dokładności 

produktu końcowego. Należy przy tym pamiętać, aby punkty te były równomiernie 

rozmieszczone na obszarze objętym nalotem. 
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Analiza wpływu liczby fotopunktów na dokładność opracowania zdjęć 

wykonanych bezzałogowym statkiem powietrznym 

Streszczenie 

W artykule dokonano analizy dokładności opracowania zdjęć pozyskanych z nalotu wykonanego bezzało-
gowym statkiem powietrznym. Głównym założeniem pracy jest to, że dokładność ta, wyrażona średnim 

błędem kwadratowym (RMS), zależy od liczby fotopunktów. W celu określenia tego błędu dokonano 

wielowariantowego opracowania zdjęć fotogrametrycznych. Poszczególne warianty różniły się liczbą foto-

punktów uwzględnianych na etapie nadawania zdjęciom georeferencji. 
Na podstawie dokonanych analiz można wysunąć wniosek, że liczba fotopunktów ma najmniejszy wpływ 

na błąd średni kwadratowy w kierunku X i Y a największy w przypadku kierunku Z. Zwiększanie liczby 

fotopunktów (przy przyjęciu pewnej liczby wyjściowej) nie poprawia dokładności produktu końcowego. 

Słowa kluczowe: Bezzałogowy Statek Powietrzny, średni błąd kwadratowy, dokładność opracowania zdjęć 

Analysis of the effect of the number of photopoints on the processing accuracy 

of images taken with an unmanned aerial vehicle 

Abstract 

This paper analyzes the accuracy of processing images acquired from a raid made by an unmanned aerial 
vehicle. The main assumption of the paper is that this accuracy, expressed by the root mean square (RMS) 

error, depends on the number of photopoints. In order to determine this error, a multivariant study of 

photogrammetric images was performed. Individual variants differed in the number of photopoints taken 

into account at the stage of georeferencing the images. Based on the analysis, it can be concluded that the 
number of photopoints has the smallest effect on the mean square error in the X and Y directions and the 

largest in the Z direction. Increasing the number of photopoints (assuming a certain initial number) does 

not improve the accuracy of the final product. 

Keywords: Unmanned Aerial Vehicle, root mean square error, accuracy of photo procesing 
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