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Immobilizacja komórek bakterii  

na naturalnych i syntetycznych nośnikach  

w procesie fermentacji beztlenowej 

dr hab. inż. Agnieszka Pilarska, prof. UPP, pilarska@up.poznan.pl, Katedra Inży-

nierii Wodnej i Sanitanej, Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej, 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Piątkowska 94A, 60-649 Poznań 

Czynnikiem warunkującym wysoką wydajność wytwarzania biogazu 

w procesie fermentacji metanowej (FM) jest podwyższona aktywność enzy-

matyczna mikroorganizmów. Natomiast jedną z technologii poprawiających 

warunki funkcjonowania metanogenów jest ich immobilizacja z użyciem 

stałego nośnika. Wskutek oddziaływania między drobnoustrojami a mate-

riałem, następuje uformowanie biofilmu, którego trwałość zależy m.in. od 

rodzaju matrycy i indywidualnych cech środowiska. Dostępne raporty badań 

informują o realizacji procesu FM z udziałem m.in.: zeolitów, bentonitu, 

perlitu, węgla aktywnego, czy chitozanu. Jednak w wielu przypadkach wymie-

nione materiały charakteryzują się niską porowatością i ograniczoną 

wytrzymałością mechaniczną. W ramach prezentowanych badań zweryfi-

kowano wpływ następujących materiałów nośnikowych: układ krzemionka/  

lignina, ziemia okrzemkowa/torf oraz polilaktyd (PLA). Wykonane w toku 

procesu analizy mikrobiologiczne i biochemiczne wykazały zintensyfikowane 

namnażanie komórek bakteryjnych oraz podwyższoną aktywność enzyma-

tyczną, w próbach przygotowanych z udziałem każdego testowanego nośnika. 

Najkorzystniejszy wpływ wykazał granulat PLA oraz układ krzemionka/  

lignina. Rezultaty niniejsze przełożyły się na uzyskane wyniki wydajności 

wytwarzania biogazu. O powodzeniu wykonanych badań zadecydowały 

indywidualne właściwości materiałów, w tym m.in. ich budowa mikro-

strukturalna i skład chemiczny oraz jakościowy i ilościowy dobór substancji 

w układach. 

  

mailto:pilarska@up.poznan.pl


IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ochrona środowiska – rozwiązania i perspektywy”, 

12 maja 2022 r., Wystąpienia Gości Honorowych 
 

12 

Materiały polimerowe a ochrona środowiska –  

aktualna sytuacja i dokąd zmierzamy 

prof. dr hab. inż. Marek Kowalczuk, marek.kowalczuk@cmpw-pan.edu.pl, Centrum 

Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN, 41-819 Zabrze, Faculty of Science and 

Engineering, University of Wolverhampton, Wolverhampton WV1 1LY, U.K. 

Polimery są wszędzie, także w ludzkim ciele. Dlaczego polimery są tak 

ważne? Najbardziej ogólna odpowiedź brzmi: ponieważ są ciałami stałymi, 

z których wytworzone są produkty powszechnie stosowane. Najbardziej 

znane syntetyczne polimery to nylon, polietylen, poli(chlorek winylu), 

politetrafluoroetylen oraz poliestry, podczas gdy białka, kwasy nukleinowe, 

celuloza, skrobia, glikogen, jedwab, wełna i biopoliestry alifatyczne (PHA) to 

polimery występujące w naturze.  

Obecnie jesteśmy dopiero na początku sprzątania po tym, co nastąpiło 

w wyniku burzliwego rozwoju klasycznych tworzyw sztucznych. Celem tych 

działań jest identyfikacja możliwości i ograniczeń związanych z przyszłą 

zrównoważoną syntezą polimerów oraz ocena możliwości wdrożenia ich 

produkcji w biorafineriach. Celem ograniczenia nieodwracalnych zagrożeń 

dla środowiska jest dążenie do wielokrotnego wykorzystania materiałów 

polimerowych, ich oszczędne użytkowanie, jak również zwiększenie udziału 

źródeł odnawialnych w pozyskiwaniu surowców do ich produkcji.  

Niestety, polski przemysł polimerowy, a w szczególności branża opako-

wań z tworzyw sztucznych, jest w znacznym stopniu uzależniony od importu 

surowców i materiałów, co znacznie ogranicza rentowność tego przemysłu. 

Zatem, zwiększenie ogólnego udziału w rynku opakowań tworzyw biodegra-

dowalnych oraz tworzyw sztucznych nadających się do kompostowania 

stwarza nowe możliwości. 

Przedstawione zostaną aktualne prognozy i studia przypadków związane 

z rozwojem precyzyjnie skonstruowanych (bio)degradowalnych materiałów 

polimerowych dla ochrony zdrowia i środowiska z uwzględnieniem potencjal-

nego wpływu pandemii oraz wojny Federacji Rosyjskiej z Ukrainą na ten 

rozwój.  

mailto:marek.kowalczuk@cmpw-pan.edu.pl
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Aktualne metody usuwania jonów metali  

ze ścieków przemysłowych, w tym pochodzących 

z produkcji akumulatorów kwasowo-ołowiowych 

Natalia Ziemińska, natalia.zieminska@up.poznan.pl, Dział Badań i Rozwoju, ZAP 

Sznajder Batterien SA, Katedra Chemicznej Technologii Drewna, Wydział Leśny 

i Technologii Drewna, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  

Beata Doczekalska, beata.doczekalska@up.poznan.pl, Katedra Chemicznej Technologii 

Drewna, Wydział Leśny i Technologii Drewna, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

Ścieki z produkcji przemysłowej mogą charakteryzować się wysoką zawar-

tością substancji o udowodnionym i udokumentowanym negatywnym wpływie  

na środowisko i zdrowie ludzi. Wśród tego typu zanieczyszczeń szczególną 

grupę stanowią metale ciężkie. Zarówno przepisy krajowe, jak i zalecenia 

międzynarodowe wskazują na konieczność redukcji ich ilości do poziomów 

wskazanych w odpowiednich aktach prawnych. W celu umożliwienia reali -

zacji tych wytycznych od lat prowadzone są badania w kierunku opracowania 

jak najefektywniejszych, ale też tanich i możliwych do stosowania w dużej 

skali, metod usuwania wybranych jonów metali ze ścieków przemysłowych.  

W niniejszym opracowaniu omówiono zarówno technologie konwencjo-

nalne, procesy biotechnologiczne, jak i nowe trendy w tym obszarze. 

W pierwszej grupie przedstawiono metody fizykochemiczne tj. strącanie, 

flokulację, flotację, adsorpcję, separację membranową i wymianę jonowa. 

Spośród nowych technik stosowanych na skalę przemysłową opisano 

fotokatalizę, elektrodializę i hydrożelowanie. Scharakteryzowane zostały też 

stosowane na coraz większą skalę, metody biotechnologiczne, które pozwa-

lają na redukcję kosztów zapewniając przy tym wysoką efektywność procesu 

oczyszczania. Porównano poszczególne metody oczyszczania pod względem 

skuteczności w usuwaniu wybranych metali, ewentualnych  ograniczeń oraz 

łatwości stosowania.  

Oddzielnie zostały opisane technologie związane z usuwaniem ołowiu ze 

ścieków, w tym pochodzących z produkcji akumulatorów kwasowo-ołowiowych 

oraz instalacji służących do ich recyklingu. Przedstawiono także uwarunko -

wania prawne obowiązujące w Polsce w tym obszarze.  
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Akumulacja metali ciężkich w wybranych gatunkach ryb 

bałtyckich – przyczyny i skutki dla człowieka 

Anfisa Gavrilova, s178976@student.pg.edu.pl, Naukowe Koło Chemików Poli-

techniki Gdańskiej, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska, www.pg.edu.pl 

Bartłomiej Cieślik, bartlomiej.cieslik@pg.edu.pl, Katedra Chemii Analitycznej, Wydział 

Chemiczny, Politechnika Gdańska, www.pg.edu.pl 

Metale ciężkie występują naturalnie w środowisku, jednak w epoce antro-

pocenu stężenie tych substancji chemicznych nieustannie wzrasta, niekiedy 

do poziomów stwarzających zagrożenie dla funkcjonowania ekosystemów 

wodnych. Wchodzą one w skład minerałów ilastych, są składnikami gleby, 

z które mogą być wymywane do zbiorników wodnych. Do zwiększenia 

zawartości metali ciężkich w środowisku w dużej mierze przyczynia się 

przemysł górniczy, spalanie paliw kopalnych oraz produkcja między innymi 

baterii oraz farb. Wspomniane indywidua chemiczne trafiają do wód 

morskich wraz z opadami lub poprzez spływy ścieków przemysłowych oraz 

komunalnych, a także spływ wód gruntowych.  

Celem badań była ocena skażenia mięsa ryb pochodzących z Zatok i 

Gdańskiej metalami ciężkimi. W ramach przeprowadzonych badań analizie 

zostały poddane następujące gatunki ryb: makrela atlantycka, ryby z rodziny 

flądrowatych, sandacz pospolity, śledź bałtycki, okoń pospolity i łosoś 

europejski. Do analizy zawartości metali została wybrana część grzbietowa 

mięsa ryb. W ramach badań dokonano analizy ilościowej chromu, cynku, 

glinu, kadmu, kobaltu, manganu, miedzi, niklu w badanych tkankach, 

z wykorzystaniem techniki atomowej spektrometrii emisyjnej z atomizacją 

w plazmie mikrofalowej (MP-AES). Do oznaczenia zawartości rtęci wykorzy-

stano technikę atomowej spektrometrii absorpcyjnej z atomizacją techniką 

zimnych par (CV-AAS).  

Na podstawie analizy wyników badań wykazano, że stężenie rtęci 

w tkankach badanych gatunków ryb mieściło się w zakresie 0,08-0,13 mg/kg 

świeżej masy. Korzystając z zaleceń EFSA, dotyczących maksymalnej 
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dopuszczalnej ilości spożycia wspomnianego metalu, stwierdzono, że takie 

stężenie rtęci może być szkodliwe dla ludzi, których ryby stanowią podstawę 

diety. Zawartość pozostałych analizowanych pierwiastków znajdowała się na  

dopuszczalnym, nie zagrażającym zdrowiu poziomie.  
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Analiza zmian składu izotopowego węgla 

oraz fotosyntetycznego współczynnika wykorzystania 

wody przez sosnę zwyczajną rosnącą w Zagłębiu 

Dąbrowskim w okresie industrialnym i postindustrialnym 

Barbara Sensuła, barbara.sensula@polsl.pl, Zakład Geochronologii i Badań Izoto-

powych Środowiska, Instytut Fizyki – Centrum Naukowo-Dydaktyczne, Politechnika 

Śląska, Konarskiego 22B, 44-100 Gliwice 

Jednym z ważniejszych gatunków drzew iglastych rosnących w Europie, 

wykorzystywanym do badań jako czuły bioindykator zmian środowiska jest 

sosna zwyczajna (Pinus Sylvestris L). Negatywny wpływ zanieczyszczeń na 

stan drzewostanów sosnowych jest przedmiotem wielu dyskusji i opracowań. 

Łączenie różnych metod badawczych pozwala uzyskać pełniejszą informację 

o relacjach środowisko-drzewo, co jest wykorzystane w bio-monitoringu 

środowiska w skali lokalnej, regionalnej, jak i globalnej. Metody dendro-

chronologiczne pozwalają na analizę szerokości rocznych przyrostów drzew 

i ocenę ich wrażliwości na różne czynniki w środowisku, w którym rosło 

drzewo (zmiany temperatury, wilgotności, usłonecznienia, zanieczyszczenie 

środowiska). Badania, pokazują, że szerokość rocznych przyrostów drzew jest 

miarę ich wrażliwości na czynniki klimatyczne oraz antropopresję. Uzu -

pełnienie badań dendrochronologicznych są analizy z wykorzystaniem metod 

spektrometrycznych, dzięki którym możliwe jest określenie zmian składu 

izotopów stabilnych i radiowęgla oraz zmian składu pierwiastkowego 

w liściach oraz drewnie drzew.  

Celem badań prowadzonych od kilkunastu lat w Zakładzie Geochronologii 

i Badań Izotopowych Środowiska Instytutu Fizyki – Centrum Naukowo-

Dydaktycznego Politechniki Śląskiej jest analiza wpływu zmian klimatu oraz 

monitoring wpływu działalności człowieka w okresie industrialnym i post-

industrialnym na Śląsku. Obserwowany w ostatnich dekadach wzrost emisji, 

a w konsekwencji i immisji zanieczyszczeń na obszarze Górnego Śląska 

i Zagłębia Dąbrowskiego związany był i jest ze spalaniem paliw kopalnych 

w przemyśle (m.in. górnictwie, hutnictwie), gospodarstwach domowych oraz 

transporcie drogowym. 
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Badanie właściwości fizycznych i chemicznych gleb 

na terenie zrekultywowanego składowiska odpadów 

innych niż niebezpieczne i obojętne 

Agnieszka Pusz, agnieszka.pusz@pw.edu.pl, Politechnika Warszawska Wydział 
Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, www.is.pw.edu.pl 

Magdalena Wiśniewska, magdalena.wisniewskaa@gmail.com, Politechnika War-
szawska Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, 
www.is.pw.edu.pl 

Marcin Staśkiewicz, marcin.staskiewicz.dokt@pw.edu.pl, Politechnika Warszawska 
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, 
www.is.pw.edu.pl 

Zrekultywowane składowiska odpadów pomimo przeprowadzonych działań 

naprawczych mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi i stanu środowiska, 

dlatego wymagają prowadzenia długookresowego monitoringu. Celem pracy 

było zbadanie wpływu zabiegów rekultywacyjnych na zmiany właściwości 

fizycznych i chemicznych gleb w otoczeniu zrekultywowanego składowiska 

odpadów innych niż niebezpieczne i  obojętne. Cel ten realizowano poprzez 

wykonanie odwiertów wokół badanego składowiska, pobranie próbek glebo -

wych z różnych poziomów oraz określenie ich właściwości fizycznych i che -

micznych. Badane próbki charakteryzowały się odczynem obojętnym i zasado-

wym, wysokim stopniem wysycenia kompleksu sorpcyjnego wymiennymi 

kationami zasadowymi oraz wysoką wartością przewodności elektrolitycznej 

właściwej. W większości badanych próbek zawartość węgla  organicznego 

rosła w głąb profilu, co wskazywało na degradację gleb wokół badanego 

składowiska, związaną z przemieszaniem poszczególnych poziomów gleby 

i ziemi. Na podstawie badań stwierdzono występowanie nieszczelności 

w północnej części obiektu, co związane było z gromadzeniem się odcieków. 

Równocześnie zastosowanie pyłów i popiołów do rekultywacji składowiska 

w południowej jego części ograniczyło migrację zanieczyszczeń w głąb profilu 

i spowodowało poprawę właściwości fizycznych i chemicznych badanych gleb. 

W konkluzji stwierdzono, że wymagane jest prowadzenie dalszych badań, 

celem identyfikacji substancji stanowiących zagrożenie dla zdrowia ludzi 

i stanu środowiska. 



IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ochrona środowiska – rozwiązania i perspektywy”, 

12 maja 2022 r., Wystąpienia ustne  

 

20 

Fitoremediacja powietrza z pyłu zawieszonego (PM) 

przez roślinność zielną rosnącą w bliskiej odległości od drogi 

Adam Nawrocki, adamnawrocki1996@gmail.com, Koło Naukowe Ogrodników SGGW, 

Wydział Ogrodniczy, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, www.sggw.edu.pl 

Robert Popek, robert_popek@sggw.edu.pl, Zakład Przyrodniczych Podstaw Ogrod-

nictwa, Katedra Ochrony Roślin, Instytut Nauk Ogrodniczych, Szkoła Główna 

Gospodarstwa Wiejskiego, www.sggw.edu.pl 

Arkadiusz Przybysz, arkadiusz_przybysz@sggw.edu.pl, Zakład Przyrodniczych 

Podstaw Ogrodnictwa, Katedra Ochrony Roślin, Instytut Nauk Ogrodniczych, Szkoła 

Główna Gospodarstwa Wiejskiego, www.sggw.edu.pl 

Zanieczyszczenie powietrza jest uznawane za jedno z największych 

zagrożeń środowiskowych dla zdrowia i życia ludzi. Działalność człowieka 

znacząco przyczyniła się do pogorszenia stanu jakości powietrza. Przemysł 

ciężki, spalanie paliw kopalnych oraz transport drogowy to główne źródła 

emisji zanieczyszczeń do atmosfery na terenach zurbanizowanych. Jednym 

z najniebezpieczniejszych zanieczyszczeń obecnych w powietrzu jest pył 

zawieszony (ang. particulate matter – PM). Nadmierna ekspozycja na PM 

przyczynia się do powstawania poważnych chorób układu oddechowego oraz 

układu krwionośnego, a w konsekwencji może prowadzić do śmierci. Jedną 

z całkowicie przyjaznych środowisku metod oczyszczania powietrza z zanie-

czyszczeń jest fitoremediacja. Potencjał fitoremediacyjny wielu gatunków 

krzewów i drzew został dość dobrze poznany, wciąż mało wiadomo na temat 

akumulacji PM przez rośliny zielne. Celem pracy było zbadanie akumulacji 

PM przez rośliny zielne występujące na łące kwietnej i trawnikach rosnących 

w bliskiej odległości od ruchliwej drogi krajowej nr 2 (DK2) w Warszawie. 

Materiał roślinny zebrano w trzech różnych odległościach od krawędzi jezdni 

(1 m, 8 m, 1 m), w dwóch terminach (czerwiec i sierpień). Wykonano pomiary 

stężenia PM w powietrzu, wilgotności oraz temperatury gleby i powietrza. 

W celu potwierdzenia efektywności akumulacji PM przez rośliny, otrzymane 

wyniki zostały przedstawione jako całkowita akumulacja PM na 1 m2 łąki 

i trawnika. Analizy stężenia PM w powietrzu wykazały, że łąka lepiej prze -
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chwytuje zanieczyszczenia powietrza z drogi, podczas gdy trawniki je roz-

praszają. Łąka w przeciwieństwie do trawników skuteczniej obniża tempe-

raturę gleby i utrzymuje ją bardziej wilgotną. Wyniki analiz akumulacji PM 

wykazały, że łąka akumuluje większe ilości PM niż trawniki. Przeprowadzone 

badania wykazały, że roślinność zielna obecna na łące i trawnikach może 

odgrywać istotną rolę w usuwaniu PM, przyczyniając się tym samym do 

poprawy jakości powietrza w miastach.  
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Nowa metodyka projektowania eko-kompozytów 

cementowo-szklanych modyfikowanych składnikami 

odpadowymi lub z recyklingu 

Waldemar Łasica, waldemar.lasica@wat.edu.pl, Laboratorium Badawcze WIG, Wydział 

Inżynierii Lądowej i Geodezji, Wojskowa Akademia Techniczna, www.wat.edu.pl 

Przedstawiony temat koncentrował się na nowej metodyce projektowania 

składu receptur eko-kompozytów cementowo-szklanych wysokich wytrzymałości 

(HP-CGC). Opisano tok postępowania przy właściwym doborze jakościowym 

oraz ilościowym składników eko-mieszanek modyfikowanych granulatami 

oraz zbrojeniem rozproszonym. Komplet składników receptury eko -kompo-

zytów cementowo-szklanych stanowić mogą materiały odpadowe lub pozyskane 

z procesów recyklingu. Autor rozdziału zaproponował własną metodykę 

projektowania składu eko-kompozytów opartą na rozwiązaniach proeko-

logicznych, tj. zastosowanie koncepcji dwóch współczynników aktywności 

„k2” i „k3”. Koncepcja dwóch współczynników aktywności ma na celu 

redukcję wstępnie zaprojektowanej ilości spoiwa cementowego poprzez 

równoległe zastosowanie częściowych substytutów wiążących w postaci 

spoiw pucolanowych lub hydraulicznych w postaci łupka palonego, lotnego 

wapiennego, zeolitu oraz pyłu krzemionkowego. Ograniczenie ilości zużycia 

masy spoiwa cementowego determinuje większe zastosowanie substytutów 

wiążących wpływających istotnie na właściwości reologiczne eko-mieszanek 

cementowo-szklanych, tj. średnica rozpływ, lepkość plastyczna, granica 

płynięcia. Przedstawiono wyniki badań wytrzymałości mechanicznej w zakresie 

statycznego i dynamicznego oddziaływania obciążenia, tj. wytrzymałość na 

ściskanie, rozciąganie przy zginaniu i rozłupywaniu, badania dzielonym 

prętem Hopkinson’a. Zawarto metodykę badawczą parametrów cieplnych dla 

stwardniałych eko-kompozytów cementowo-szklanych, tj. ciepło właściwe 

materiału, dyfuzyjność cieplna oraz współczynnik przewodzenia ciepła.  
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Odpady powstające w wyniku procesu spalania osadów 

ściekowych w instalacjach opartych na piecach 

fluidalnych – analiza niektórych aspektów 

wpływu na środowisko 

Oskar Ronda, s171310@student.pg.edu.pl, Naukowe Koło Chemików Studentów 

Politechniki Gdańskiej, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska, www.pg.edu.pl 

Bartłomiej Cieślik, bartlomiej.cieslik@pg.edu.pl, Katedra Chemii Analitycznej, 

Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska, www.pg.edu.pl 

Z uwagi na znaczącą i stale rosnącą produkcję  osadów ściekowych, tech-

nologie zagospodarowania tychże odpadów wyrastają do rangi infrastruktury 

kluczowej dla zachowania bezpieczeństwa sanitarnego, środowiskowego 

i polityki zrównoważonego rozwoju. Jedną z prężnie rozwijających się 

technologii jest fermentacja osadów ściekowych a następnie ich termiczna 

utylizacja w instalacjach opartych zazwyczaj na piecach fluidalnych. 

W wyniku tego procesu, materia organiczna zawarta w osadach ściekowych 

ulega całkowitemu utlenieniu i otrzymywane są trzy, znacząco ró żniące się 

od siebie pod względem fizykochemicznym, frakcje odpadów stałych: 

popioły, pyły oraz zużyte złoże fluidalne. Celem prezentowanych badań było 

dokonanie oceny zagrożenia środowiskowego płynącego ze składowania lub 

wtórnego wykorzystania stałych pozostałości po procesie spalania osadów, 

biorąc pod uwagę stężenie i mobilność metali ciężkich zawartych w oma-

wianych odpadach. W celu oznaczenia frakcji metali ciężkich wykorzystano 

ekstrakcję sekwencyjną metodą BCR oraz technikę atomowej spektrometrii 

emisyjnej z atomizacją w plazmie mikrofalowej (MP-AES). Do oznaczenia 

rtęci całkowitej wykorzystano technikę atomowej spektrometrii absorpcyjnej 

z atomizacją metodą zimnych par (CV-AAS). Na podstawie wyników badań 

potwierdza się, że pyły stanowią odpad niebezpieczny, ze względu na 

szczególnie wysoką zawartość rtęci. Po dokonaniu analizy mobilności metali 

ciężkich w popiołach oraz złożach fluidalnych stwierdza się, że nie stanowią 

one tak wysokiego zagrożenia dla środowiska, jak mogłoby to wynikać 
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z analizy całkowitej zawartości badanych pierwiastków. Wobec tego postuluje 

się liberalizację przepisów dotyczących możliwości wtórnego wykorzysty-

wania tychże materiałów. 
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Procesy membranowe – nowoczesne metody  

uzdatniania wody i oczyszczania ścieków 

Michał Bodzek, michal.bodzek@ipispan.edu.pl, Instytut Podstaw Inżynierii Środo-

wiska Polskiej Akademii Nauk, www.ipis.pan.pl 

Niedogodności oraz zmieniające się podejście do tradycyjnego oczysz-

czania wód naturalnych i ścieków oraz odnowy wody, stwarzają możliwości 

zastosowania nowych technik separacji, wśród których metody membranowe 

mają największe zalety i możliwości i są obecnie brane pod uwagę jako 

procesy alternatywne. 

W uzdatnianiu wody i oczyszczaniu ścieków stosuje się głównie techniki 

membranowe, których siłą napędową jest różnica ciśnień po obu stronach 

membrany, tj. odwróconą osmozę, nanofiltrację, ultra- i mikrofiltrację. Wybór 

odpowiedniego procesu membranowego zależy od zakresu wielkości wystę-

pujących i usuwanych zanieczyszczeń i domieszek. 

Odwrócona osmoza zatrzymuje jony jednowartościowe i większość mało -

cząsteczkowych związków organicznych i jest stosowana do odsalania wód 

oraz do usuwania mikrozanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych. 

Membrany nanofiltracyjne zatrzymują koloidy, szereg związków organicznych 

małocząsteczkowych oraz jony dwuwartościowe; można je zatem zastosować 

do zmiękczania wody i usuwania mikrozanieczyszczeń. Ultrafiltracja i mikro-

filtracja stanowią barierę dla substancji rozproszonych i mikroorganizmów 

i dlatego są stosowane do dezynfekcji wody oraz usuwania mętności. 

Wykorzystanie odwróconej osmozy, nanofiltracji w oczyszczaniu wody 

i ścieków zawierających mikrozanieczyszczenia umożliwia mniej lub bardziej 

selektywne ich usunięcie. Bardzo ważne są produkty uboczne dezynfekcji, 

pozostałości farmaceutyków i środków ochrony osobistej oraz związków 

endokrynnie czynnych. Wśród tych ostatnich wyróżnić należy przede 

wszystkim, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, związki po-

wierzchniowo czynne, pestycydy, ftalany alkilofenole, polichlorowane 

bifenyle, hormony, syntetyczne farmaceutyki i inne substancje usuwane do 
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środowiska. Wykorzystanie mikrofiltracji i ultrafiltracji w usuwaniu mikro-

zanieczyszczeń jest możliwe w systemach zintegrowanych z koagulacją, 

adsorpcją, kompleksowaniem i reakcjami biologicznymi.  
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Waloryzacja odpadów przemysłu HoReCa  

na przykładzie fusów kawowych 

Łukasz Wysocki, lukasz.wysocki4.dokt@pw.edu.pl, l.wysocki@ecobean.pl, Katedra 

Biotechnologii Środków Leczniczych i Kosmetyków, Wydział Chemiczny Politechniki 

Warszawskiej, www.ch.pw.edu.pl 

Patrycja Adamczuk, patrycja.adamczuk.stud@pw.edu.pl, Katedra Biotechnologii 

Środków Leczniczych i Kosmetyków, Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej, 

www.ch.pw.edu.pl 

Monika Słomka, monika.slomka.stud@pw.edu.pl, Katedra Biotechnologii Środków 

Leczniczych i Kosmetyków, Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej, 

www.ch.pw.edu.pl 

Joanna Cieśla, joanna.ciesla@pw.edu.pl, Katedra Biotechnologii Środków Leczniczych 

i Kosmetyków, Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej, www.ch.pw.edu.pl 

Celem pracy było scharakteryzowanie problemu jakim jest gospodarka 

fusami kawowymi oraz przedstawienie proponowanych rozwiązań oraz sposobów 

ich ponownego wykorzystania w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym 

(ang. circular economy).  

Rocznie na całym świecie konsumuje się ok. 10 milionów ton kawy, zaś 

z jednej tony kawy powstaje do 600 kg fusów kawowych (ang. spent coffee 

grounds, SCG). Wraz ze wzrostem konsumpcji kawy rośnie ilość odpadów, 

a jednocześnie przepisy Unii Europejskiej dążą do nakładania obowiązków 

ich selekcji i ponownego wykorzystania (Dyrektywa UE 2008/98/WE).  

Przemysł kawowy charakteryzuje się wysokim poziomem emisji CO 2 

w całym łańcuchu wartości – od rolnictwa, transportu i produkcji po 

konsumpcję i utylizację odpadów. Spółka EcoBean, spin-off Politechniki 

Warszawskiej, we współpracy z Wydziałem Chemicznym PW, ma na celu 

stworzenie innowacyjnych rozwiązań dla branży HoReCa (ang. Hotel, 

Restaurant, Café), ale także plantacji kawy i branży papierniczej. Wdrożono 

już produkcję brykietów grillowych i kominkowych z SCG. Na Wydziale 

Chemicznym PW trwają zaawansowane prace półtechniczne nad wydzie-

leniem oleju kawowego.  
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Dzięki wysokiej zawartości cukrów i innych składników SCG stanowią 

atrakcyjną pożywkę dla bakterii kwasu mlekowego (ang. lactic acid bacteria, 

LAB), przy użyciu których możliwa jest biotechnologiczna produkcja kwasu 

mlekowego. Prowadzone są badania nad optymalizacją  produkcji enancjome-

rów kwasu mlekowego z użyciem szczepów LAB wyizolowanych ze środo-

wiska naturalnego. Oczyszczony kwas mlekowy będzie substratem między 

innymi do syntezy laktydów i biodegradowalnych polimerów – polilaktydów. 

Powstaje obecnie projekt biorafinerii, w której SCG zostaną ponownie 

wykorzystane do uzyskania cennych produktów oraz kompleksowego użycia 

wszystkich składników w celu ich waloryzacji.  

Badania są realizowane w ramach projektu Inkubator Innowacyjności 4.0. 

Instytutu Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o. finan-

sowanego przez MNiSzW. 
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Wpływ obecności ryzobakterii promujących wzrost roślin 

na aktywność chwastobójczą jodosulfuronu metylosodowego 

Natalia Lisiecka, lisiecka.natalia97@gmail.com, Instytut Technologii i Inżynierii 
Chemicznej, Politechnika Poznańska 

Anna Parus, anna.parus@put.poznan.pl, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicz-
nej, Politechnika Poznańska 

Na wzrost roślin w glebach rolniczych wpływa wiele czynników abio -

tycznych i biotycznych. W bezpośrednim sąsiedztwie korzeni roślin znajduje 

się cienka warstwa gleby, która jest niezwykle ważnym i aktywnym obszarem 

aktywności korzeni i metabolizmu, który jest znany jako ryzosfera. 

W ryzosferze współistnieje duża liczba mikroorganizmów, takich jak bakterie, 

grzyby, pierwotniaki i glony. Najliczniej występują wśród nich bakterie. 

Ryzobakterie promujące wzrost roślin (PGPR) to grupa bakterii, które można 

znaleźć w glebie i na powierzchni korzeni. Stymulacja wzrostu roślin przez 

PGPR obejmuje dostarczanie substancji pobudzających wzrost roślin, które 

są syntetyzowane przez bakterie lub ułatwianie pobierania niektórych 

składników pokarmowych roślin ze środowiska.  

Celem pracy była ocena wpływu obecności herbicydu jodosulfuronu 

metylosodowego i ryzobakterii promujących wzrost roślin na kiełkowanie 

Wyczyńca polnego (Alopecurus myosuroides). Przeprowadzono krótkotermi-

nowe testy kiełkowania z zastosowaniem szczepu bakteryjnego Bacillus 

subtilis – należącego do PGPR, o potwierdzonej zdolności do biotransfor-

macji herbicydów z grupy sulfonomoczników. Badania wykonano z zasto-

sowaniem gleby OECD jako gleby referencyjnej. W ramach oceny fito-

toksyczności porównano długości pędów i korzeni roślin, oraz liczby 

wykiełkowanych nasion.  

Na podstawie przeprowadzonego eksperymentu potwierdzono aktywność 

herbicydową jodosulfuronu metylosodowego. Wyniki wskazały, iż aplikacja 

ryzobakterii Bacillus subtilis ograniczyła w niewielkim stopniu działanie 

herbicydowe substancji aktywnej. Sama inokulacja gleby mikroorganizmami 

nie wpłynęła negatywnie na kiełkowanie rośliny.  

Praca została zrealizowana w ramach grantu OPUS 15 ufundowanego 

przez Narodowe Centrum Nauki na podstawie decyzji 2018/29/B/NZ9/01136.  
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Wpływ odpadowego granulatu ze spienionego 

polistyrenu na parametry cieplne samozagęszczalnego 

styrokompozytu cementowo-szklanego 

Waldemar Łasica, waldemar.lasica@wat.edu.pl, Laboratorium Badawcze WIG, Wydział 

Inżynierii Lądowej i Geodezji, Wojskowa Akademia Techniczna, www.wat.edu.pl 

Wystąpienie dotyczło wpływu odpadowego zamiennika kruszywa mineral -

nego w postaci spienionego granulatu polistyrenu w składzie samozagęsz-

czalnego styrokompozytu cementowo-szklanego. Konstrukcję stosu okru-

chowego styrokompozytu zaprojektowano z granulatów szkła sodowego 

pochodzącego z procesów recyklingu stłuczki szklanej zużytych opakowań 

produktów spożywczych, tj. słoiki oraz butelki ze szkła zielonego lub 

bezbarwnego transparentnego. Przestawiono metodykę projektowania składu 

receptur samozagęszczalnych styrokompozytów cementowo-szklanych mo-

dyfikowanych dodatkiem spienionych granulatów polistyrenu pochodzących 

z fragmentów odpadowych płyt styropianowych. Dokonano charakterystyki 

składników mieszanek, tj. spoiwa cementowe specjalne, dodatki wiążące 

pucolanowe w postaci popiołów lotnych krzemionkowych lub wapiennych, 

odpadowe mączki kamienne, mączki szklane sodowe, domieszki płynne na 

bazie biopolimerów oraz granulatów szkła sodowego o ciągłym uziarnieniu. 

Zawarto metodykę badawczą dotyczącą wytrzymałości mechanicznej w zakresie 

statycznego oddziaływania obciążenia, tj. wytrzymałość na ściskanie, wytrzy-

małość na rozciąganie przy zginaniu trzypunktowym i przy rozłupywaniu. 

Przedstawiono wyniki badań parametrów cieplnych stwardniałych styro-

kompozytów, tj. współczynnik przewodzenia ciepła, ciepło właściwe materiału  

oraz dyfuzyjność cieplna. Wykonano badania w zakresie ustalenia wartości 

stałych materiałowych, tj. modułu Young’a oraz współczynnika Poisson’a. 

Omówiono możliwości praktycznego wykorzystania stwardniałych styrokom-

pozytów cementowo-szklanych w charakterze paneli termoizolacyjnych, 

wylewek posadzkowych lub jako elementów do wznoszenia ścian działowych.  
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Zastosowanie w technologii eko-betonów 

wieloskładnikowych cementów CEM II/C-M i CEM VI 

jako nowych mineralnych spoiw hydraulicznych 

przyjaznych środowisku 

Waldemar Łasica, waldemar.lasica@wat.edu.pl, Laboratorium Badawcze WIG, Wydział 

Inżynierii Lądowej i Geodezji, Wojskowa Akademia Techniczna, www.wat.edu.pl 

Eksploatacja złóż, proces wydobycia surowców, transport urobku skalnego 

oraz technologia produkcji spoiw cementowych to główne źródła generujące 

nadmierną emisję gazów cieplarnianych wpływających negatywnie na środo-

wisko. Skuteczną formę ograniczenia śladu węglowego dla gotowych wyrobów  

cementowych lub spoiw hydraulicznych stanowić może redukcja procentowej 

zawartości energochłonnego składnika głównego – klinkieru portlandzkiego 

w składzie wszystkich rodzajów cementów powszechnego użytku oraz spe-

cjalnych. Proekologiczne rozwiązanie stanowić mogą nowe rodzaje cementów, 

tj. cementy portlandzkie wieloskładnikowe CEM II/C-M oraz cementy wielo-

składnikowy CEM VI zawierające procentową ilość klinkieru w zakresach 

odpowiednio 50-64% oraz 35-49% masy spoiwa. Temat wystąpienia porusza 

aspekt związany z projektowaniem oraz technologią eko-betonów wykorzy-

stujących nowe rodzaje cementów wieloskładnikowych zawierających w skła -

dzie żużel wielkopiecowy, popiół lotny krzemionkowy, wapień lub pucolanę 

naturalną. Opisano właściwości eko-mieszanek oraz eko-betonów modyfiko-

wanych spoiwem nisko klinkierowym, tj. obniżenie ciepła hydratacji, wydłu -

żenie czasu wiązania, wysoka wytrzymałość po dłuższym okresie dojrzewania 

eko-betonów. Przedstawiono wyniki badań w zakresie wytrzymałości mecha-

nicznej i parametrów cieplnych eko-betonów zawierających cementy CEM 

II/C-M (V-L) lub CEM VI (S-V), tj. wytrzymałość na ściskanie, wytrzymałość 

na rozciąganie przy zginaniu i rozłupywaniu, współczynnik przewodzenia 

ciepła, ciepło właściwe materiału oraz dyfuzyjność cieplna.  
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Antropogeniczne źródła zanieczyszczeń metalami 

ciężkimi – wpływ na organizmy 

Maciej Bąkowski, maciej.bakowski@up.lublin.pl, Instytut Żywienia Zwierząt i Bro-

matologii, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy 

w Lublinie 

Anna Winiarska-Mieczan, anna.mieczan@up.lublin.pl, Instytut Żywienia Zwierząt 

i Bromatologii, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrod-

niczy w Lublinie 

Robert Krusiński, robert.krusiński@up.lublin.pl, Instytut Żywienia Zwierząt i Bro-

matologii, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy 

w Lublinie 

Spośród najbardziej istotnych antropogenicznych źródeł zanieczyszczenia 

gleb metalami ciężkimi wymienia się: górnictwo i hutnictwo metali nieże -

laznych, przemysł metalurgiczny, chemiczny, składowanie odpadów, stosowanie 

w wysokich dawkach zanieczyszczonych nawozów mineralnych, stosowanie 

odpadowego wapna do odkwaszania gleb, środków ochrony roślin, nawożenie 

osadami, a także spływy powierzchniowe z dróg o dużym natężeniu ruchu. 

W przeciwieństwie do zanieczyszczeń organicznych, zanieczyszczenia metalami 

ciężkimi są ukryte, trwałe i nieodwracalne, nie tylko pogarszają jakość 

zbiorników wodnych i atmosfery ale także stanowią ogromne zagrożenie dla 

zdrowia i dobrostanu organizmów i ludzi poprzez akumulację w łańcuchu 

pokarmowym. W zależności od rodzaju, stężenia w środowisku oraz form, 

w jakich występują, metale ciężkie mogą w następujący sposób oddziaływać 

na organizmy żywe: 

1. Stymulująco – pierwiastki konieczne dla prawidłowego przebiegu 

procesów metabolicznych (Fe, Mn, Cu, Zn, Mo), w nadmiernej ilości są 

bardziej szkodliwe dla roślin niż dla organizmów zwierzęcych 

i człowieka. 

2. Toksycznie – pierwiastki, które już w niewielkich stężeniach (As, Hg, Pb, 

Cd) wykazują dużą szkodliwość dla ludzi i zwierząt, natomiast mniejs zą 

dla wzrostu i rozwoju roślin.  
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Metale ciężkie w organizmach zwierzęcych czy ludzkich wywołują przede 

wszystkim zmiany w syntezie białka i zaburzenia wytwarzania ATP, 

w następstwie których może dochodzić do poważnych zmian chorobowych 

łącznie z nowotworowymi. Toksyczne oddziaływanie zależy w dużym stopniu 

od ilości wprowadzonego do organizmu pierwiastka. Należy podkreślić, że 

stopień toksyczności zależy również od postaci chemicznej, w jakiej metale 

występują, rozpuszczalności w płynach ustrojowych i lipidach, czasu ekspo-

zycji organizmu, a także odporności danego organizmu.  
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Emisja i pochłanianie metanu (CH4) przez gleby łąk 

i pastwisk w warunkach powodzi i suszy 

Adrianna Rafalska, ad.rafalska@ipan.lublin.pl, Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie  

Adam Kubaczyński, a.kubaczynski@ipan.lublin.pl, Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie  

Anna Walkiewicz, a.walkiewicz@ipan.lublin.pl, Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie 

Formacje trawiaste (ang. grasslands) to zdominowane przez trawy eko-

systemy, które zajmują ok. 40% lądowej powierzchni Ziemi. Odgrywają one 

ważną rolę zarówno dla człowieka, jak i dla środowiska. Obszary te, obok 

ekosystemów leśnych, przyczyniają się do łagodzenia skutków zmian klimatu 

dzięki sekwestracji węgla oraz pochłanianiu atmosferycznego metanu (CH 4) 

przez gleby.  

Metan jest jednym z kluczowych gazów cieplarnianych (GHG). Wzrost 

stężenia GHG w atmosferze wpływa na postępowanie zmian klimatycznych 

i coraz częstsze pojawianie się ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak 

intensywne opady deszczu, powodzie czy susze. Zjawiska te mogą znacząco 

oddziaływać na funkcjonowanie ekosystemów lądowych i regulować wymianę 

GHG między glebą a atmosferą. 

Natlenione gleby lasów i łąk, będące naturalnymi pochłaniaczami CH 4, 

obniżają atmosferyczne stężenie tego gazu dzięki obecności bakterii metano-

troficznych – mikroorganizmów zdolnych do utleniania CH4 i wykorzysty-

wania go jako źródła węgla oraz energii. Aktywność metanotroficzna gleb 

jest regulowana ich właściwościami, a w szczególności wilgotnością gleby. 

Spowodowane zmianami klimatu zaburzenia intensywności i częstotliwości 

opadów modyfikują zawartość wody w glebie, skutkując okresowymi pod-

topieniami lub nadmierną suszą. W konsekwencji wpływają na aktywność 

metanotrofów poprzez zmiany w dostępności wody oraz gazów (szczególnie 

O2 i CH4) regulując ich dyfuzyjności w profilu glebowym.  

Wystąpienie miało na celu przybliżenie wpływu powodzi oraz suszy na 

wymianę CH4 w glebach użytków zielonych na całym świecie oraz usystema-
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tyzowanie wiedzy na temat mechanizmów odpowiedzialnych za emisję 

i pochłanianie CH4 w glebach o zwiększonej lub obniżonej wilgotności.  

Praca realizowana w ramach Projektu ReLive (Powrót do przyszłości: 

Reintegracja gruntów i hodowli zwierząt dla ograniczenia emisji gazów cieplar-

nianych i cyrkularności) współfinansowanego przez Narodowe Centrum 

Badań i Rozwoju w ramach programu ERA-NET 2021 Joint Call on Circularity.  
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Ocena potencjału energetycznego komunalnych osadów 

ściekowych – studium przypadku dla województwa śląskiego 

Beata Kończak, bkonczak@gig.eu, Główny Instytut Górnictwa, Zakład Ochrony 

Wód, www.gig.eu 

Paweł Zawartka, pzawartka@gig.eu, Główny Instytut Górnictwa, Zakład Ochrony 

Wód, www.gig.eu 

Ilość komunalnych osadów ściekowych wytwarzana na terenie województwa 

śląskiego w roku 2020 stanowiła 11,26% całkowitej masy komunalnych 

osadów ściekowych wytwarzanych na terenie kraju. W województwie śląskim 

osady ściekowe wykorzystywane były przede wszystkim do uprawy roślin 

przeznaczonych do produkcji kompostu (43%), a także do rekultywacji 

terenów (23%), w tym gruntów na cele rolne, a w mniejszym stopniu 

w rolnictwie (4%) czy energetyce (4%). 

Celem pracy było określenie potencjału energetycznego osadów ścieko -

wych wytwarzanych w oczyszczalniach ścieków województwa śląskiego.  

Osady ściekowe powstające w województwie śląskim cechują się zmienną 

zawartością substancji organicznych, co przede wszystkim wynika ze sposobu 

ich przeróbki w ciągu osadowym oczyszczalni ścieków. Najwięcej suchej masy 

organicznej zawierają osady ściekowe, które poddawane są tylko procesom 

odwadniania (75% s.m.). Zawartość suchej masy organicznej i uwodnienie 

osadów mają wpływ na wartość opałową osadów. Ujemną wartością opałową 

w regionie cechują się osady ściekowe po procesie stabilizacji tlenowej 

i higienizacji wapnem. Niską wartością opałową cechują się osady po 

fermentacji metanowej i odwodnieniu z wykorzystaniem wirówek. Badania 

wykazały, że największym potencjałem energetycznym w regionie cechują się 

osady po suszeniu (9,5-10,3 MJ/kg).  

W większości dużych oczyszczalni ścieków osady ściekowe poddawane są 

procesom fermentacji i odwadnianiu na prasach. Potencjał energetyczny 70% 

ładunku osadów ściekowych powstających na głównych oczyszczalniach 

ścieków w regionie nie jest wysoki i wynosi 22 777 GJ. Potencjał energe-

tyczny pozostałego ładunku osadów ściekowych powstających na mniejszych 

oczyszczalniach wynosi 25 784 GJ. 
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Ocena środowiskowych efektów stosowania różnego 

rodzaju środków wapnujących w uprawie żyta ozimego 

Ryszard Winiarski, rwin@iung.pulawy.pl, Zakład Żywienia Roślin i Nawożenia, 

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Państwowy Instytut Badawczy 

W doświadczeniu testowano działanie wybranych środków wapnujących 

(kreda, wapno węglanowe, wapno tlenkowe (60% CaO), wapno węglanowe-

magnezowe, wapno tlenkowe-magnezowe, wapno posodowe, gips, wapno 

defekacyjne) stosowanych w dawce 0,5 i 1,0 dawki optymalnej, odpowiednio: 

1,75 i 3,5 t CaO/ha, na tle obiektu kontrolnego (bez wapnowania ze standar -

dowym nawożeniem NPK. Fosfataza kwaśna na obiekcie kontrolnym była 31% 

niższa niż na obiektach nawozowych. Najwyższą fosfatazę kwaśną odnoto-

wano dla Wapna węglanowego przy niższej dawce wapnia (74,47 µg/g s.m. gleby). 

Zwiększenie fosfatazy kwaśnej uzyskane pod wpływem wzrastającej dawki 

wapnia obserwowano w połowie przypadków, najwyższe przy Wapnie 

tlenkowym-magnezowym. Wzrost dawki wapnia spowodował 4,1% wzrost 

fosfatazy kwaśnej. Fosfataza zasadowa na obiekcie kontrolnym była przeszło 

1,5-krotnie niższa niż na obiektach nawozowych. Najwyższą fosfatazę 

zasadową odnotowano dla Wapna węglanowego przy wyższej dawce  wapnia 

(22,06 µg/g s.m. gleby). Zwiększenie fosfatazy zasadowej uzyskane pod 

wpływem wzrastającej dawki wapnia obserwowano przy wszystkich obiektach 

wapnowanych, najwyższe przy Wapnie defekacyjnym. Wzrost dawki wapnia 

spowodował 7,5% wzrost fosfatazy zasadowej. 
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Ocena środowiskowych efektów stosowania różnego 

rodzaju środków wapnujących w uprawie pszenżyta ozimego 

Ryszard Winiarski, rwin@iung.pulawy.pl, Zakład Żywienia Roślin i Nawożenia, 

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Państwowy Instytut Badawczy 

W doświadczeniu polowym prowadzonym w układzie długich pasów 

(lustrzane odbicie) na glebie średniej (piasek gliniasty lekki) testowano 

działanie wybranych środków wapnujących (kreda, wapno węglanowe, wapno 

tlenkowe (60% CaO), wapno węglanowe-magnezowe, wapno tlenkowe-

magnezowe, wapno posodowe, gips, wapno defekacyjne) stosowanych 

w dawce 0,5 i 1,0 dawki optymalnej, odpowiednio: 1,75 i 3,5 t CaO/ha, na tle 

obiektu kontrolnego (bez wapnowania ze standardowym nawożeniem NPK. 

Fosfataza kwaśna na obiekcie kontrolnym była 1,2% niższa niż na obiektach 

nawozowych. Najwyższą fosfatazę kwaśną odnotowano dla Wapna defeka-

cyjnego (89,95 i 88,97 µg/g s.m. gleby). Zwiększenie fosfatazy kwaśnej 

uzyskane pod wpływem wzrastającej dawki wapnia obserwowano w większości 

przypadków, najwyższe przy Wapnie węglanowym. Wzrost dawki wapnia 

spowodował 2,6% wzrost fosfatazy kwaśnej. Fosfataza zasadowa na obiekcie 

kontrolnym była blisko 20% niższa niż na obiektach nawozowych. Najwyższą 

fosfatazę zasadową odnotowano dla Wapna defekacyjnego przy wyższej 

dawce wapnia (10,85 µg/g s.m. gleby). Zwiększenie fosfatazy zasadowej 

uzyskane pod wpływem wzrastającej dawki wapnia obserwowano w większości 

przypadków, najwyższe przy Wapnie defekacyjnym. Wzrost dawki wapnia 

spowodował przeszło 7% wzrost fosfatazy zasadowej.  
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Rola grochu siewnego jako składnika mieszanek 

z pszenżytem jarym w pobieraniu przez biomasę 

metali ciężkich ze środowiska glebowego 

Rafał Górski, rafal.gorski@puzim.edu.pl, Wydział Inżynierii i Ekonomii, Państwowa 

Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, www.puzim.edu.pl 

Anna Płaza, anna.plaza@uph.edu.pl, Instytut Rolnictwa i Ogrodnictwa, Wydział 

Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny 

w Siedlcach, www.wanz.uph.edu.pl 

Robert Rudziński, robert.rudzinski@puzim.edu.pl, Wydział Inżynierii i Ekonomii, 

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, 

www.puzim.edu.pl 

Postępujący proces urbanizacji oraz ciągły rozwój przemysłu powoduje 

przedostawanie się do środowiska naturalnego coraz większych ilości metali 

ciężkich. Zjawisko to może powodować ryzyko pogorszenie plonów roślin 

uprawnych jak i ich skażenia. Rośliny bobowate mogą powodować obniżenie 

pobieranie metali ciężkich ze środowiska glebowego, zwłaszcza tych dzia-

łających toksycznie na rośliny. Celem przeprowadzenia badań było określe-

nie ilości pobierania miedzi, cynku, chromu i niklu przez mieszanki grochu 

siewnego z pszenżytem jarym oraz udziału tych metali ciężkich w plonie 

suchej masy mieszanek. Eksperyment polowy przeprowadzano w latach 2016-

2018 w RSD w Zawadach należącej do Uniwersytetu Przyrodniczo-

Humanistycznego w Siedlcach. Analizowano dwa czynniki doświadczenia:  

I. Udział komponentów w mieszance: groch siewny – 100%, groch siewny 

75% + pszenżyto jare 25%, groch siewny 50% + pszenżyto jare 50%, groch 

siewny 25% + pszenżyto jare 75%, pszenżyto jare – 100%. II. Termin zbioru: 

faza kwitnienia grochu siewnego, faza płaskiego zielonego strąka grochu 

siewnego. Największą ilość analizowanych metali ciężkich pobierała 

mieszanka o równym udziale obu komponentów. Mieszanki grochu siewnego 

z pszenżytem jarym zebrane w fazie płaskiego zielonego strąka grochu 

siewnego pobierały ze środowiska glebowego większą ilość metali ciężkich 

w porównaniu do mieszanek zebranych we wcześniejszej fazie rozwojowej. 
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Spośród analizowanych mieszanek, biomasa mieszanki o udziale 75% + 25% 

odpowiednio grochu siewnego i pszenżyta jarego charakteryzowała się 

największym udziałem miedzi i cynku oraz najniższym chromu i niklu 

w suchej masie. Opóźnienie terminu zbioru mieszanek powodowało wzrost 

udziału cynku, chromu i niklu oraz obniżenie udziału miedzi w plonie suche j 

masy. Uprawa mieszanki grochu siewnego z pszenżytem jarym o udziale 

komponentów odpowiednio 75 + 25% i jej zbiór w fazie kwitnienia grochu 

siewnego pozwala uzyskać biomasę o stosunkowo niskim udziale metali 

ciężkich. 
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Wełna mineralna z rozbiórek budowlanych  

jako surowiec do produkcji płytek chodnikowych 

Marta Olszewska, m.olszewska@tree.com.pl, Tree Capital Sp. z o.o.  

Zuzanna Cetner-Strzałkowska, z.cetner@tree.com.pl, Tree Capital Sp. z o.o. 

W ramach projektu „Wool2Loop”, współfinansowanego ze środków UE, 

firma TREE prowadzi badania nad możliwością wykorzystania wełny mine -

ralnej jako substratu do produkcji płytek chodnikowych.  

Wełna mineralna jest jednym z najbardziej uciążliwych odpadów z roz-

biórek budowlanych. Celem prowadzonego projektu jest zmniejszenie oddzia-

ływania wełny na składowiska odpadów, gdzie, na skutek swojej niskiej 

gęstości, wełna zajmuje bardzo duże objętości. Niezbędne jest opracowanie 

metod recyklingu tego odpadu. Obiecu jącą metodą jest aktywacja alkaliczna, 

ze względu na to, że wełna mineralna zawiera duże ilości amorficznego SiO 2 

(użyta w badaniach wełna składa się w 44-56% z tego tlenku).  

W trakcie projektu testowane są możliwości produkcji różnych materiałów 

budowlanych takich jak: panele fasadowe, tusz do drukarek 3D, czy suchy 

beton. Zadaniem TREE jest wdrożenie linii pilotażowej produkującej płytki 

chodnikowe. W ramach projektu przetestowano prasokontener, aby zmniejszyć 

objętość wełny do transportu i zminimalizować ślad węglowy. Zmielono 

także 2 tony wełny pozyskanej z rozbiórki budowlanej (z czego 400 kg zostało 

zużyte do produkcji płytek). Uprzednio rozdrobiona wełna jest mielona 

w betoniarce wypełnionej kamieniami (w efekcie 80% cząstek jest we frakcji 

<63 um). Następnie w mikserze planetarnym wełna łączona jest z żużlem, 

piaskiem oraz betolem, aby w końcu gotową mieszankę sprasować 

w wibroprasie. Współpracujący z TREE uniwersytet w Oulu (Finlandia) 

wykazał, że uzyskany materiał geopolimerowy jest odporny nawet na 150 cykli 

zamarzania i rozmarzania. Chociaż w dalszym ciągu trwają prace nad opty-

malizacją receptury na skalę półtechniczną (ze względu na koszty surowców 

i produkcji), to wyniki testów wytrzymałościowych przeprowadzonych na 

skalę laboratoryjną są obiecujące. 
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Wpływ udziału komponentów mieszanek łubinu 

wąskolistnego z pszenżytem jarym i terminu zbioru 

na obecność metali ciężkich w zielonce 

Anna Płaza, anna.plaza@uph.edu.pl, Instytut Rolnictwa i Ogrodnictwa, Wydział 

Agrobioinżynierii i Nauki o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny 

w Siedlcach, www.wanz.uph.edu.pl 

Robert Rudziński, robert.rudzinski@puzim.edu.pl, Wydział Inżynierii i Ekonomii, 

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie 

Rafał Górski, rafal.gorski@puzim.edu.pl, Wydział Inżynierii i Ekonomii, Państwowa 

Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie 

Zielonka pozyskana z mieszanek strączkowo-zbożowych jest cennym 

źródłem pasz dla zwierząt pod warunkiem, że ma korzystny skład chemiczny, 

a przede wszystkim niskie stężenie metali ciężkich. Metale ciężkie wykazują 

różne szkodliwe skutki. Chrom i nikiel są postrzegane jako metale toksyczne, 

ale cynk i miedź to mikroelementy, które w nadmiarze są szkodliwe, a ich 

niewielkie ilości są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. 

Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu udziału kompo -

nentów mieszanek łubinu wąskolistnego z pszenżytem jarym i terminu zbioru 

na obecność metali ciężkich w zielonce. Doświadczenie polowe przepro -

wadzono w RSD w Zawadach należącej do UPH w Siedlcach latach 2016-2018 

w układzie split-blok, w trzech powtórzeniach. Badano dwa czynniki.  

I – udział komponentów w mieszance: łubin wąskolistny 100%, łubin 

wąskolistny 75% + pszenżyto jare 25%, łubin wąskolistny 50% + pszenżyto 

jare 50%, łubin wąskolistny 25% + pszenżyto jare 75%,  pszenżyto jare 100%; 

II – termin zbioru: faza kwitnienia łubinu wąskolistnego, faza płaskiego 

zielonego strąka łubinu wąskolistnego.  

W trackie zbioru mieszanek pobrano próbki świeżej masy do oznaczenia 

zawartości metali ciężkich Cu, Zn, Cr i Ni. Obliczono pobranie metali 

ciężkich w mieszankach oraz ich udział. Otrzymane wyniki badań własnych 

wykazały, że największą ilość miedzi, cynku, chromu i niklu stwierdzono 

w mieszance łubinu wąskolistnego z pszenżytem jarym przy 50% udziale 
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każdego z komponentów. Opóźnienie terminu zbioru do fazy płaskiego zielo-

nego strąka łubinu wąskolistnego spowodowało wzrost ilości metali ciężkich 

w zielonce w porównaniu do fazy kwitnienia. Wzrost udziału pszenżyta 

jarego w mieszance skutkował wzrostem udziału Cu, Cr i Ni w suchej masie 

mieszanek łubinu wąskolistnego z pszenżytem jarym. Opóźnienie zbioru 

powodowało zwiększenie udziału Zn, Cr i Ni w suchej masie mieszanek 

łubinu wąskolistnego z pszenżytem jarym.  
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IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ochrona środowiska – rozwiązania 
i perspektywy” odbyła się w formie hybrydowej 12 maja 2022 roku. Wydarzenie 
było inspiracją do podjęcia nowych wyzwań badawczych, poszerzenia horyzontów 
naukowych, nawiązania współpracy oraz podniesienia poziomu innowacyjności 
i aplikacyjności prowadzonych badań.

W tematykę Konferencji wprowadziły nas wystąpienia Gości Honorowych: 
prof. dr. hab. inż. Marka Kowalczuka (Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych 
PAN) oraz dr hab. inż. Agnieszki Pilarskiej, prof. UPP (Uniwersytet Przyrodniczy 
w Poznaniu). Uczestnicy mieli możliwość wygłoszenia swoich prac w postaci wystąpień 
ustnych, a także wysłuchać wykładów zaproszonych Gości Honorowych.

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ochrona środowiska – rozwiązania 
i perspektywy” to cykliczne wydarzenie organizowane przez Fundację na rzecz pro-
mocji nauki i rozwoju TYGIEL.


