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Anna Czarnecka-Skwarek1 

Skład mineralny popiołów lotnych uzyskanych  

w procesie spalania stałych paliw kopalnych  

i odpadów komunalnych 

1. Wstęp 

Zagospodarowanie produktów powstających w wyniku spalania paliw kopalnych 
oraz odpadów komunalnych (paliw zastępczych) w sposób zrównoważony, z zachowa-

niem dbałości o środowisko naturalne oraz ekonomicznie uzasadniony jest problemem 

dotyczącym wielu społeczności. Jednym z typów odpadów powstających w czasie 
spalania są popioły lotne wykorzystywane obecnie głównie w przemyśle budowlanym. 

Na bazie spieczonego popiołu lotnego wytwarzane jest lekkie kruszywo [1]. Zastoso-

wanie popiołu do produkcji cementów [2] oraz modyfikacji składu cementu portlandz-

kiego [3] jest zależne od dobrych właściwości pucolanowych związanych z dużą po-
wierzchnią właściwą, dużą ilością fazy szklistej, a także małą zawartością węgla oraz 

alkaliów [4]. Popiół lotny jest stosowany jako dodatek do produkcji klinkieru port-

landzkiego, cementu i zapraw betonowych, także z uwagi na niskie ciepło hydratacji. 
Jednak należy zaznaczyć, że cementy zawierające dodatek popiołu lotnego mają zwięk-

szoną tendencję do karbonatyzacji [5]. Obecność szkliwa wpływa na pojawienie się 

fazy belitowej w późniejszym okresie dojrzewania mieszanki betonowej. Jednocześnie 

popioły lotne pomimo koncentracji metali ciężkich w strukturach kryptokrystalicznych 
ułatwiających ich mobilizacje do środowiska mogą pełnić rolę surowca ceramicznego, 

czy być użyteczne w przeróbce rud metali. W przemyśle ceramicznym popiół lotny jest 

wykorzystywany jako dodatek pełniący funkcję schudzającą dla surowca ilastego prze-
znaczonego do wytwarzania dachówek i cegieł [6] oraz płytek ceramicznych [7]. Jest 

także bazą do wytwarzania szkliw niskotopliwych [8]. Ponadto popiół znajduje zasto-

sowanie w pracach geoinżynierskich [9] i górnictwie podziemnym, gdzie jest zagospo-
darowany jako materiał podsadzkowy, głównie w kopalniach węgla kamiennego po 

spełnieniu wymogów odpowiedniej przepuszczalności i uziarnienia [10] oraz jako materiał 

do konstrukcji tam przeciwwybuchowych [4]. Zmienność składu chemicznego i mine-

ralnego popiołów lotnych determinuje możliwość wykorzystania surowca jako substratu 
do syntezy zeolitów. W większości prac opublikowanych w ostatnich latach podawane 

są głównie informacje o składzie chemicznym popiołów lotnych pochodzącym ze spa-

lania paliw zastępczych i kopalnych. Informacje o składzie mineralnym są przedsta-
wiane w sposób pobieżny, co wynika w dużej mierze z trudności w przeprowadzeniu 

analizy ilościowej składu mineralnego popiołów zasobnych w szkliwo. Poznanie składu 

mineralnego i chemicznego popiołów lotnych uzyskanych z różnych surowców energe-
tycznych stanowi podstawę do dalszego postępowania z nimi, celem prowadzenia odpo-

wiedzialnej polityki zarządzania zasobami i środowiskiem naturalnym. 

 
1 a.czarnecka6@uw.edu.pl, Katedra Geologii Złożowej i Gospodarczej, Wydział Geologii, Uniwersytet 

Warszawski, www.geo.uw.edu.pl. 
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2. Metody badawcze stosowane w oznaczeniu składu mineralnego 

popiołów lotnych 

Klasyfikacja popiołów lotnych w oparciu o normy PN-EN 450-1:2012 (Popiół 

lotny do betonu – Część 1: Definicje, specyfikacje i kryteria zgodności) oraz PN-EN 
197-1:2012 (Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku), a także wytyczne ASTM (American Society for 

Testing and Materials) jest dokonywana w oparciu o wyniki badań ich składu chemicz-
nego metodą XRF. Ponadto zastosowanie metod EPMA (Electron Probe Microana-

lyzer) i LA ICP MS (Laser Ablation Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry) 

jest użyteczne w kontekście określenia lokalnych koncentracji pierwiastków w popiołach. 
Oznaczenie składu mineralnego popiołów lotnych, tak jak badania składu chemicz-

nego, jest konieczne w celu jego późniejszego zastosowania. Identyfikacja składu mine-

ralnego popiołów lotnych może ułatwiać wskazanie faz mineralnych, które są nośni-

kami pierwiastków pożądanych jak i niebezpiecznych. Znajomość faz mineralnych, 
w których występują koncentracje tych pierwiastków pozwala na przewidywanie ich 

potencjalnej mobilności. Del Monte i Sabbioniego oraz Strzałkowska wykorzystali do 

scharakteryzowania popiołów XRD metody mikroskopii optycznej i skaningowej, które 
są użyteczne w opisywaniu morfologii, a także relacji pomiędzy poszczególnymi do-

menami budującymi ziarna oraz agregaty mineralne [11, 12]. Natomiast Kutchko 

i Kim (2006) oraz Ward i French (2006) wykorzystali metodę XRD z analizą Rietvelda 
do określenia ilości szkliwa w popiołach lotnych uzyskanych po spaleniu różnych typów 

węgla [13, 14]. Dodatkowymi badaniami pozwalającymi określić stopnie utlenienia 

żelaza w ziarnach separatów magnetycznych uzyskanych z popiołów jest spektroskopia 

Mössbauera [15]. Analiza termiczna znajduje zastosowanie jako metoda pomocnicza 
służąca do korelacji pomiędzy składem spalanej nadawy a otrzymanymi produktami 

[16] oraz w przebiegu procesu syntezy geopolimerów [17] i zeolitów [18]. 

3. Fazy amorficzne obecne w popiołach lotnych 

Badania ilościowe popiołów lotnych ze spalania węgla kamiennego, brunatnego czy 
odpadów komunalnych ujawniły znaczny udział fazy amorficznej w ich składzie [19]. 

Czynniki wpływające na zmienną ilość faz o charakterze szkliwa są związane z jakoś-

cią spalanego surowca oraz technologią jego spalania. Vassilev i Menendez określili 

skład szkliwa odpowiadający glinokrzemianowemu dla popiołów ze spalania węgla 
kamiennego [20], co pozostaje w zgodności z danymi przedstawionymi przez Galosa 

i Uliasza-Bocheńczyka dla polskich popiołów uzyskanych ze spalania tego surowca 

[4]. Dodatkowo Galos i Uliasz-Bocheńczyk wskazali, że po spalaniu węgla brunatnego 
szkliwo obecne w popiele jest wzbogacone w wapń [4], co pozostaje w zgodności z da-

nymi przedstawionymi przez Warda i Frencha [14]. Hower i in., dowiedli, że w wyniku 

spalania węgla o dużej zawartości siarki oprócz szkliwa występują w popiele koks i iner-
tynit, których obecność może wpływać niekorzystnie na możliwości wykorzystania 

popiołu [21]. Oprócz faz o składzie wapniowym, krzemianowym czy glinokrzemianowym 

będących składnikami fazy kryptokrystalicznej (szkliwa), zaobserwowano obecność 

stref wzbogaconych w żelazo [13], a także magnez, alkalia i siarkę [4]. Wpływ techno-
logii spalania paliwa kopalnego na ilość otrzymanego szkliwa w popiele został przed-

stawiony przez Szpondera i Trybalskiego oraz Húlana i in., którzy wykazali, że popiół 

uzyskany z wykorzystaniem kotłów fluidyzacyjnych o niższej temperaturze spalania 
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zawiera mniejsze ilości fazy szklistej niż w przypadku zastosowania kotłów pyłowych, 

które mogą produkować popiół lotny o 80% zawartości fazy amorficznej [19, 22]. 

Spears (2000) zasugerował, że duża zawartość fazy szklistej może być powiązana ze 
znaczną obecnością illitu w spalanym węglu [23]. Zawartość fazy szklistej o składzie 

glinokrzemianowym może pozytywnie wpływać na parametry pucolanowe popiołu [4]. 

Sakai i in. powiązali obecność fazy szklistej z zasadowością popiołu, która wpływa na 

możliwości jego zastosowania w przemyśle budowlanym [24]. Duża zawartość faz amor-
ficznych w popiele może skutkować także większą mobilnością metali niebezpiecz-

nych znajdujących się w szkliwie, z którego mogą być one łatwiej wymywane, stwa-

rzając zagrożenie dla środowiska w miejscach składowania odpadu [25]. 

4. Fazy krystaliczne obecne w popiołach lotnych 

Skład mineralny popiołów lotnych zmienia się w niewielkim zakresie w zależności 

od wybranej metody spalania paliwa stanowiącego węgiel, odpad komunalny lub mie-

szankę węgla i odpadów. Zastosowanie kotła pyłowego do spalania węgla prowadzi do 
wzrostu ilości faz magnetycznych kosztem kwarcu [22]. Natomiast w przypadku zasto-

sowania kotła fluidyzacyjnego do spalania węgla kamiennego i odpadów komunalnych 

w popiele obecne są dodatkowo minerały związane z wprowadzeniem wapnia do obiegu 

w procesach odsiarczania [26]. Przebieg procesów prowadzących do przemian mine-
ralnych w odpadach pospaleniowych uzyskiwanych ze spalania paliw zastępczych przed-

stawił Zhu i in. [27]. Celem optymalnego wykorzystania popiołu osobno powinno się 

rozpatrywać jego frakcję magnetyczną (koncentrat) i lekką. 

4.1. Minerały frakcji koncentratu 

Minerałami występującymi najczęściej we frakcji koncentratu popiołu po spalaniu 

węgla kamiennego, brunatnego oraz odpadów komunalnych są hematyt (α-Fe2O3), 

magnetyt (Fe3O4), goethyt (FeO(OH)), maghemit (γ-Fe2O3), rutyl (TiO2), spinele za-

wierające żelazo Fe2+ i Fe3+ stopniu utlenienia, mulit wzbogacony w żelazo, a także 
krzemiany z żelazem występującym na różnych stopniach utlenienia [21, 28]. Skład 

mineralny jest zależny od temperatury spalania węgla, w kotłach pyłowych przy wyż-

szych temperaturach spalania krystalizują spinele Fe-Al, natomiast w niższych tempe-
raturach spalania krystalizują się w popiele ferryty i hematyt. Opisana mineralizacja 

może być wzbogacona w inne metale w zależności od składu materiału wsadowego. 

Obecność faz żelazowych w popiołach lotnych jest związana ze spaleniem węgla za-
sobnego w piryt lub syderyt, który rozpadając się w czasie spalania, uwalnia żelazo ko-

nieczne do nukleacji hematytu i magnetytu w postaci mikrosferolitycznych agregatów 

zazwyczaj porowatych bardzo rzadko masywnych [16] składających się z wielu domen 

[15]. Magnetyt rzadko występuje samodzielnie, raczej jest w szkliwie w formie den-
drytycznej lub polihedrycznej zależnie od temperatury i stopnia nasycenia roztworu, 

z którego krystalizuje w czasie procesów spalania [12]. Obecny w popiele maghemit jest 

termicznym produktem dekompozycji pirytu [29]. Krystalizacja rutylu jest związana 
z dostarczeniem do środowiska powstawania tytanu, który jest mobilizowany w wyniku 

topienia krzemianów warstwowych, a następnie inkorporowany do faz tlenkowych 

występujących także jako wrostki w szkliwie [11]. 
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4.2. Minerały frakcji lekkiej 

Minerałem powszechnie występującym w większości typów popiołu lotnego, za 

wyjątkiem tych otrzymanych z peletu i ścinek drzewnych, jest kwarc (SiO2) [26, 27]. 

Na podstawie wyników ilościowej analizy rentgenowskiej [13] potwierdzono założenia 
[11], że kwarc jest dostarczany z materiałem wsadowym do pieca i nie zachodzi w nim 

chemiczna transformacja. Mulit (3Al2O3·SiO2) stanowi składnik większości popiołów 

lotnych. Genetycznie może być związany z dekompozycją kaolinitu obecnego w mate-

riale opałowym. Jego ilość w popiołach lotnych wzrasta wraz z temperaturą przepro-
wadzania procesu spalania paliwa [30, 31], taki sam efekt zostanie uzyskany przy 

ponownym wypalaniu popiołu [32]. Zazwyczaj tworzy wraz z kwarcem inkrustacje 

cenosfer zbudowane ze szkliwa [11] lub jest rozproszony w szkliwie [12]. We frakcji 
lekkiej obecny jest także anortyt (Ca[Al2Si2O8]), którego ilość wzrasta w popiołach 

otrzymanych w wyższych temperaturach spalania surowców (węgiel, odpady komu-

nalne). Anortyt występuje we wszystkich typach popiołu niezależnie od surowca stano-
wiącego paliwo w procesie energetycznym [32]. Podobnie jak w przypadku pozostałych 

faz mineralnych tworzy wrostki rozproszone w szkliwie. Gehlenit (Ca2Al[(Si,Al)2O7]) 

jest obecny w popiołach lotnych uzyskiwanych z surowców zasobnych w wapń, do któ-

rych należą węgiel brunatny i pelet wytworzony z użyciem surowca roślinnego [29, 33]. 
W przypadku zastosowania technologii fluidyzacyjnej w składzie popiołów pojawiają 

się dodatkowo minerały z grupy siarczanowych, jak anhydryt (CaSO4) tworzący roze-

towe skupienia i igły gipsu (CaSO4·2H2O), oraz węglanowych np. kalcyt (CaCO3). Ich 
obecność jest spowodowana przeprowadzanym procesem odsiarczania w czasie spa-

lania paliwa, a przez to koniecznością wprowadzenia wapnia do obiegu w czasie tego 

procesu [26]. Del Monte i Sabbioni sugerują, że gips może krystalizować nie jako 

składnik popiołu po wypaleniu, lecz jako minerał wtórny powstający w wyniku do-
starczenia wilgoci do popiołu [11]. Anhydryt obecny w popiołach po spaleniu węgla 

brunatnego powstawać może podczas dehydratacji bassanitu (Ca[SO4] 0,5 H2O) lub 

w czasie reakcji pomiędzy kalcytem i pirytem, minerałami, które przechodzą rozkład 
termiczny w temperaturze powyżej 500°C [29]. Wapń występuje również w formie 

tlenkowej, której obecność jest spowodowana dekompozycją dolomitu stanowiącego 

składnik spalanego węgla lub w układach połączonego spalania odpadów komunal-
nych z węglem kamiennym [34]. Najczęściej tlenek wapnia występuje w popiele, 

przyjmując formę gąbczastych, sferycznych agregatów [11]. 

5. Możliwości modyfikacji popiołów lotnych 

Modyfikacja składu mineralnego popiołów lotnych jest procesem prowadzącym do 
uzyskania surowca mineralnego o pożądanych właściwościach. Ważnym aspektem 
przeróbki popiołów lotnych powstających w spalarniach odpadów komunalnych jest 
konieczność usunięcia z nich wielopierścieniowych związków organicznych mających 
negatywny wpływ na zdrowie [35]. Nowy bezpieczny produkt mineralny może zostać 
uzyskany z wykorzystaniem kilku grup metod: modyfikacji chemicznej, modyfikacji 
termicznej, separacji magnetycznej, rozdrabniania. W zależności od potencjalnych za-
stosowań możliwe jest uzyskanie materiałów, które mogą różnić się składem mine-
ralnym lub/i chemicznym oraz właściwościami fizyko-mechanicznymi od wyjściowego 
materiału. W takim rozumieniu działania polegające na modyfikacji chemicznej zmie-
rzające do zmiany składu popiołów lotnych mogą nosić znamiona wytwarzania nano-
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kompozytów mineralnych. Modyfikacja chemiczna popiołów lotnych polega naj-
częściej na ich alkalizacji wodorotlenkiem sodu w warunkach hydrotermalnych prowa-
dzących do powstawania zeolitów [18]. Kolejnym rozwiązaniem z tej grupy metod 
modyfikacyjnych jest stabilizacja w strukturze nowo wytworzonych glinokrzemianów 
metali ciężkich stanowiących składnik mobilny popiołów lotnych pochodzących ze 
spalania odpadów komunalnych [34]. Ponadto do metod tych zaliczyć można opisaną 
przez Monasteria-Guillota i in. [36] oraz Claviera i in. [37] karbonizację popiołu lotnego 
oraz dennego. Wynikiem zastosowania tej metody jest usnięcie z popiołu portlandytu, 
kalcytu oraz tlenku wapnia, które tak jak fazy wzbogacone w chlor mogą stanowić 
źródło pierwiastków mobilnych, podatnych na porocesy wymywania [38]. 

Metody termicznej obróbki popiołu polegają na jego ponownym wyprażeniu 
w temperaturach wyższych niż temperatury spalania surowca energetycznego, z którego 
wytworzono popiół. Do tej grupy metod należy witryfikacja opisana przez Haugstena 
i Gustavsona celem otrzymania z popiołów komunalnych materiałów do celów bu-
dowlanych [1]. Ilic i in. wykorzystali termiczne przekształcanie popiołu lotnego pocho-
dzącego ze spalania węgla brunatnego do otrzymania materiału o zwiększonej zawar-
tości mullitu [31]. Krystalizacja mullitu zachodzi w przypadku równowagi pomiędzy 
glinem i krzemionką, natomiast przy nadmiarze krzemionki w systemie dochodzi do 
jej krystalizacji [32]. Zastosowanie metod termicznych w połączeniu z metodami 
biologicznymi umożliwia wytworzenie bezpiecznego materiału na bazie popiołów 
lotnych wytworzonych w procesie spalania odpadów komunalnych [39]. 

Metody separacyjne wykorzystujące podatność magnetyczną minerałów lub różnice 
w gęstości właściwej umożliwiają rozdział frakcji, w których skoncentrowane są metale 
zarówno w formie tlenkowej, a także jako wrostki w fazie amorficznej [26]. Rozdział 
frakcji umożliwia racjonalną gospodarkę surowcem, która minimalizuje możliwość 
niewłaściwego zastosowania popiołu o dużej koncentracji metali ciężkich [25]. Dodat-
kowo przygotowanie koncentratu ułatwia wykorzystanie popiołu jako źródła metali 
stanowiącego wsad do pieca w technologii przeróbki rud. 

Rozdrabnianie popiołu lotnego poprzez mielenie w młynach kulowych wpływa na 
zwiększenie jego powierzchni właściwej, a przez to wzrost reaktywności [32]. Jednak 
wadą tego rozwiązania jest jednoczesne zwiększenie mobilności pierwiastków, które 
łatwiej są wymywane z drobniejszych frakcji materiału [31]. Należy dodać, że sam 
proces mielenia nie prowadzi do zmian w składzie mineralnym próbki [40]. 

6. Podsumowanie 

Popioły lotne stanowią cenny surowiec znajdujący zastosowanie m.in. w produkcji 
cementu, kruszyw, ceramiki budowlanej, szkliw niskotopliwych. Powstające w wyniku 
spalania paliw kopalnych i zastępczych (odpady komunalne) popioły lotne charaktery-
zuje duży udział faz kryptokrystalicznych. Skład mineralny popiołów lotnych jest odzwier-
ciedleniem składu spalanego surowca energetycznego oraz zastosowanej technologii 
spalania. Poznanie składu mineralnego popiołów lotnych winno być podstawowym ba-
daniem tych surowców celem określenia możliwości ich ekonomicznego wykorzystania. 
Zastosowanie odpadów pospaleniowych w ochronie środowiska jako prekursorów wy-
tworzonych na ich bazie sorbentów jest możliwe jedynie przy dokładnym określeniu 
ich składu chemicznego. Skład mineralny popiołów lotnych jest przesłanką do okre-
ślenia mobilności metali niebezpiecznych w odcieku, dlatego też jego określenie jest 
istotne przy wykorzystaniu materiału odpadowego do rekultywacji wyrobisk pogór-
niczych, celem zapobiegania możliwym zanieczyszczeniom środowiska. 
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Skład mineralny popiołów lotnych uzyskanych w procesie spalania stałych paliw 

kopalnych i odpadów komunalnych 

Streszczenie 
Zagospodarowanie produktów powstających w wyniku spalania stałych paliw kopalnych oraz odpadów 
komunalnych w sposób zrównoważony, z zachowaniem dbałości o środowisko naturalne oraz ekonomicznie 
uzasadniony jest problemem dotyczącym wielu społeczności. Jednym z odpadów powstającym w wyniku 
spalania są popioły lotne, które są wykorzystywane w wielu gałęziach przemysłu. Skład mineralny popio-
łów jest zależny od rodzaju i jakości paliwa oraz wybranej technologii jego spalania. Znajomość składu 
mineralnego ułatwia zagospodarowanie w sposób racjonalny i odpowiedzialny surowców powstających 
w wyniku spalania paliw kopalnych i zastępczych. 
Słowa kluczowe: popiół lotny, węgiel, odpady komunalne, cement, zeolit 

Mineral composition of fly ash obtained in the combustion of solid fossil fuels 

and municipal waste 

Abstract 
Management of products resulting from the combustion of fossil fuels and municipal waste in a sustainable 
manner, with care for the natural environment and economically justified is a problem affecting many 
communities. One of the waste resulting from incineration is fly ash, which is used in many industries. The 
mineral composition of ashes depends on the type and quality of fuel and the selected combustion techno-
logy. Knowledge of the mineral composition facilitates the rational and responsible management of mate-
rials resulting from the combustion of fossil and substte fuels. 
Keywords: fly ash,coal, lignite, municipal waste, zeolite 
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Bartłomiej Igliński1, Urszula Kiełkowska1, Krzysztof Mazurek1 

Możliwości wykorzystania biometanu  

z odpadów komunalnych w Polsce 

1. Wprowadzenie 

Biogaz (BG) powstaje w procesie beztlenowej fermentacji odpadów organicznych, 
podczas której substancje organiczne rozkładane są przez bakterie na związki proste. 
Gaz ten stanowi mieszaninę metanu (CH4) – 40-80%, ditlenku węgla (CO2) – 30-50% 
i innych gazów w ilościach śladowych powstających w procesie beztlenowego rozkładu 
biomasy. Surowcem dla biogazowni rolniczych może być materia organiczna: rośliny 
energetyczne, kiszonka kukurydzy i traw, przeterminowana żywność, resztki jedzenia 
z restauracji oraz gospodarstw domowych, osady ściekowe, odpady z przemysłu rolno-
spożywczego i z rolnictwa (gnojowica, obornik, liście buraków cukrowych itd.), 
a także frakcja organiczna odpadów komunalnych [1]. 

W UE biogazownie na skalę przemysłową budowane są od lat osiemdziesiątych 
XX wieku, jednak gwałtowany wzrost liczby instalacji nastąpił dopiero w ostatnich latach. 
Stało się tak w wyniku podjęcia przez kraje UE zobowiązań na rzecz redukcji emisji 
gazów cieplarnianych oraz promocji odnawialnych źródeł energii. Wykorzystanie BG 
jest szeroko rozpowszechnione m.in. w Niemczech, Austrii, Danii czy Szwecji. Kraje 
UE podjęły działania na rzecz promocji BG poprzez zastosowanie skutecznych mecha-
nizmów ekonomicznych stymulujących rozwój tego sektora gospodarki. Część krajów 
wspiera inwestycje poprzez dotacje w fazie budowy instalacji, jednak najbardziej 
popularne jest wsparcie przez gwarantowanie stałych cen zakupu energii elektrycznej, 
tzw. feed in tariff. Taki system jest szczególnie korzystny dla małych instalacji, które 
z powodu niższej rentowności, przy wyższych korzyściach ogólnospołecznych, otrzy-
mują rekompensatę w postaci wsparcia (na etapie eksploatacji) w formie dopłat do 
sprzedaży wyprodukowanej zielonej energii elektrycznej [2, 3]. 

BG można oczyścić do biometanu (BM), który jest niemal czystym CH4. Możli-
wości gospodarczego wykorzystania BG/BM: 

• produkcja energii elektrycznej; 

• produkcja ciepła; 

• produkcja energii elektrycznej i ciepła (kogeneracja); 

• do wtłoczenia do sieci gazowej; 

• jako paliwo do silników trakcyjnych lub pojazdów; 

• w procesach technologicznych, np. w produkcji metanolu [4]. 
BM jest używany jako paliwo transportowe głównie w Europie i w USA, które są 

największym producentem i użytkownikiem BM do transportu. Produkcja w USA 
zwiększyła się od 2015 roku, kiedy to BM został po raz pierwszy włączony do kate-
gorii zaawansowanych biopaliw celulozowych Renewable Fuel Standard (RFS) oraz 
w inicjatywach stanowych, takich jak Kalifornia Standard jako paliwo o niskiej emisji 
CO2. Zużycie BM w USA w ramach RFS wzrosło o 20% w 2019 roku do około 30 
petadżuli [5, 6]. 
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Rynek BM rozwija się również na zachodzie Europy. Liczba instalacji biometa-

nowych wzrosła w ostatnich latach – z 187 w 2011 roku do 580 instalacji w 2020 roku. 

Najwięcej tego typu układów zlokalizowanych jest w Niemczech (194) oraz Wielkiej 
Brytanii (85). Jednak pod względem liczby instalacji na milion mieszkańców na szczycie 

listy znajdują się Szwecja, Luksemburg oraz Islandia [6]. Zgodnie z szacunkami IRENA 

[7] łączna moc instalacji biometanowych wynosi ponad 50 petadżuli rocznie, co stanowi 

równowartość energii uzyskanej z około 1,3 mld litrów oleju napędowego. 

2. Usuwanie CO2 z BG 

Najbardziej wymagającym pod względem zastosowanej technologii oraz najbardziej 

kosztochłonnym procesem, mającym na celu oczyszczenie BG, jest oddzielenie CO2 

od CH4 [8]. 
Fizyczna absorpcja jest jedną z najpopularniejszych technik uzdatniania BG ze 

względu na nieskomplikowaną konstrukcję urządzeń, łatwość użytkowania i obsługi 

instalacji oraz stosunkowo niskie koszty inwestycyjne [9]. Ocenia się, że technologia ta 
stosowana jest w około 40% instalacji służących do uzdatniania BG. Metoda ta polega 

na rozpuszczeniu CO2 w wodzie lub innym rozpuszczalniku. CO2 zostaje uwolniony 

w kolumnie desorpcyjnej i wraz z wtłaczanym do kolumny powietrzem jest po oddzie-

leniu od wody (lub innym rozpuszczalniku) usuwany z kolumny. Rozdzielenie CH4 od 
CO2 jest związane z różnicą rozpuszczalności CO2 i CH4 – rozpuszczalność CO2 

w wodzie w temperaturze 25°C jest około 26 razy wyższa niż CH4 [10]. 

Chemiczna absorpcja aminowa polega na wyłapaniu CO2 z CH4 przez roztwór. 
Proces zachodzi w kolumnie absorpcyjnej. Przed wprowadzeniem BG do kolumny gaz 

zostaje wstępnie oczyszczony z zanieczyszczeń, przede wszystkim ze związków siarki 

[11]. Przykładowo, w wodnych roztworach alkanoloaminy dysocjują na jony hydro-

ksylowe oraz jony zasady aminowej. Pod wpływem CO2 zachodzą reakcje (1) i (2) [12]: 

CO2 + 2RNH2 + H2O → (RNH3)2CO3     (1) 

(RNH3)2CO3 + CO2 + H2O → 2RNH3HCO3    (2) 

Inną chemiczną metodą usuwania CO2 jest reakcja BG z odpadowym KOH [30]: 

2KOH + CO2 → K2CO3 + H2O     (3) 

W roztworze zachodzi również dalsza reakcja wiązania CO2: 

K2CO3 + CO2 + H2O → 2KHCO3      (4) 

Można też zawrócić wodorotlenek potasu do roztworu. W tym celu do mieszaniny 
reakcyjnej wprowadza się zawiesinę wodorotlenku wapnia (mleko wapienne): 

Ca(OH)2 + K2CO3 → CaCO3 + 2KOH    (5) 

Ciśnieniowa adsorpcja polega na rozdzieleniu CO2 od CH4 w wyniku adsorpcji CO2 
na stałym materiale – sicie molekularnym, którym może być: węgiel aktywny, żel 

krzemionkowy, tlenek glinu lub krzemian [13]. BG wtłaczany jest do kolumny wypeł-

nionej adsorbentem pod ciśnieniem – 0,5-1,0 MPa. W tym czasie następuje adsorpcja 

CO2 i uwolnienie CH4 z kolumny w czasie rozprężania. Związany z sitem gaz uwal-
niany jest w procesie zwanym regeneracją sita molekularnego i może zostać rozprę-

żony do ciśnienia atmosferycznego (PSA – pressure swing adsorption) lub podciśnie-
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nia z zastosowaniem dodatkowej pompy próżniowej (VSA – vacuum swing adsorption). 

Regeneracja sita może odbywać się także na drodze zmiany temperatury (TSA – 

temperature swing adsorption) [14]. 
Membranowa separacja polega na zatrzymaniu dużych cząsteczek związków che-

micznych i przepuszczeniu cząsteczek mniejszych przez fizyczną przeszkodę, którą 

stanowi moduł zbudowany ze specjalnie ukształtowanego materiału, którym najczę-

ściej jest układ rurkowych włókien poliimidowych. BG pod zwiększonym ciśnieniem 
od 0,2 do 5,5 MPa tłoczony jest przez membranę. Jeśli przyjmie się dwuskładnikowy 

model BG, składający się z CH4 i CO2, to duże cząsteczki CH4 nie przenikają przez 

membranę i jako retentat (gaz zatrzymany przez membranę) zostają odseparowane od 
małych cząsteczek CO2, które jako permeat (gaz przenikający przez membranę) prze-

pływają do dalszych etapów procesu technologicznego [15]. 

Metoda kriogenicznej separacji polega na oddzieleniu CO2 od CH4 w wyniku obni-

żania temperatury BG. Temperatura wrzenia CO2 wynosi -78C, CH4 natomiast -161C. 

W niewielu istniejących instalacjach do uzdatniania BG tą metodą proces prowadzi się 
w cyklu, na który składają się następujące fazy: 

• ochłodzenie BG do temperatury -25C i usunięcie powstałej cieczy oraz kondensatu; 

• sprężenie BG do ciśnienia 1,8-2,5 MPa, zapobiega to przejściu CO2 do fazy stałej 

podczas ochładzania BG; 

• ochłodzenie BG do temperatury około -55C w celu upłynnienia CO2, 

• usunięcie CO2 w fazie gazowej lub płynnej [16]. 

Metoda biologicznego uzdatniania BG należy do najmniej zbadanych sposobów 

poprawy własności fizycznych BG. Uzyskane wyniki świadczą o dużym potencjale tej 
metody dzięki prostocie instalacji technicznej, niskiemu kosztowi urządzeń oraz brakowi 

powstawania szkodliwych substancji ubocznych. Można wyróżnić trzy podstawowe 

metody biologicznego uzdatniania BG: konwersję chemosyntetyczną, konwersję foto-

syntetyczną oraz miejscową desorpcję podczas fermentacji [17]. 

3. BM z odpadów komunalnych 

Odpady komunalne trafiały (i nadal trafiają) na składowiska odpadów w Polsce 

[18]. Zgromadzone tam odpady powoli się rozkładają, emitując m.in. wybuchowy CH4. 

Żeby zapobiec częstym pożarom na składowiskach w Polsce od 2003 roku [19] istnieje 
obowiązek utylizacji powstającego BG. Najprostszym rozwiązaniem jest spalanie go 

w pochodni. Znacznie lepszym rozwiązaniem jest pozyskiwanie BG bądź BM z odpadów 

komunalnych. 
Na rysunku 1 przedstawiono schemat technologiczny wykorzystania BG z odpadów 

komunalnych. BG pozyskuje się ze studni stosując najczęściej niewielkie podciśnienie. 

W odwadniaczu grawitacyjnym usuwana jest para wodna. Część biogazowni w Polsce 

posiada również zbiornik gazu, który pełni funkcję regulacyjną, jak i pozwala przecho-
wać pewien zapas BG. Biogaz można spalić na miejscu, produkując w kogeneracji 

energię elektryczną i ciepło bądź oczyścić do BM. 
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Rysunek 1. Gospodarcze wykorzystanie BG pozyskanego z odpadów komunalnych [opracowanie własne] 

4. Oszacowanie potencjału BM z odpadów komunalnych w Polsce 

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego roczna masa odpadów komu-
nalnych powstających w gospodarstwach domowych i obiektach użyteczności publicznej 

wynosi w Polsce około 12 mln Mg/rok, z czego około połowa to frakcja biodegrado-

walna [20]. Ze względu na duże rozproszenie źródeł bioodpadów, jak też (nadal) niski 
stopień segregacji odpadów w Polsce, potencjał techniczny BM z odpadów komunal-

nych można oszacować na poziomie 25% potencjału teoretycznego. 

W celu obliczenia objętości BM z odpadów komunalnych założono: 

• uzysk BG z odpadów komunalnych wynosi 100 m3/Mg [21]; 

• BG zawiera 55% BM o [21]; 

• potencjał techniczny BG stanowi 25% potencjału teoretycznego. 

Wzór 1 przedstawia roczną objętość BM, którą można pozyskać z frakcji biodegra-
dowalnej odpadów komunalnych: 

Ebok = 0.25·0.55·Nok·Uok,       (5) 

gdzie: Ebok – objętość BM z frakcji biodegradowalnej odpadów komunalnych [TJ/rok], 
Nok – roczna masa frakcji biodegradowalnej odpadów komunalnych [mln Mg/rok], 
Uok – uzysk BG z frakcji biodegradowalnej odpadów komunalnych (100 m3/Mg) [15]. 

Na rysunku 2 przedstawiono objętość BM, którą można pozyskać rocznie odpadów 
komunalnych w Polsce. 



 
Możliwości wykorzystania biometanu z odpadów komunalnych w Polsce 

 

19 

 

Rysunek 2. Objętość BM, którą można pozyskać z odpadów komunalnych w Polsce [mln m3/rok] 
[opracowanie własne] 

W Polsce rocznie łącznie możliwe jest pozyskanie 171,7 mln m3 BM z odpadów 

komunalnych. Największy potencjał posiadają województwa o dużej gęstości zalud-
nienia, tj. mazowieckie (24,9 mln m3) i śląskie (22,9 mln m3). 

5. Gospodarcze wykorzystanie BM 

BM znajduje szerokie zastawanie; może być wykorzystywany tak jak BG: 

• do produkcji energii elektrycznej i ciepła (kogeneracja); 

• jako substytut gazu ziemnego (zatłaczany do sieci gazowej); 

• jako paliwo do samochodów [15]. 

5.1. BM wtłaczany do sieci gazowej 

BG może być też wprowadzony do sieci dystrybucyjnej gazowej jako substytut 
gazu ziemnego, jednakże CO2, H2S, NH3, które mogą znajdować się w BG, mogą źle 

wpływać na parametry gazu użytkowego, dlatego raczej powinno zatłaczać się BM 

[22]. Przesyłanie BM do sieci gazu ziemnego mogłoby w przyszłości prowadzić do 

tego typu zagospodarowania BG w Polsce [23]. 
Możliwość zatłaczania BM do sieci gazu ziemnego wiąże się z koniecznością jego 

uzdatniania do osiągnięcia jakości gazu ziemnego. Aby osiągnąć wymagane parametry, 

BG musi zostać oczyszczony z H2S oraz osuszony. Poza tym należy oddzielić metan 
i CO2. Oprócz właściwego uzdatniania należy również podwyższyć ciśnienie gazu prze-

znaczonego do oddania do sieci gazu ziemnego, do ciśnienia w niej panującego. Poza tym 

należy rurami zapewnić transport BG do właściwego punktu oddania gazu do sieci [24]. 

Dystrybucja BG może być realizowana poprzez wtłaczanie go do krajowej sieci 
gazowej, po uprzednim jego oczyszczeniu i uszlachetnieniu do BM [25]. Obowiązujące 

regulacje pozwalają na wtłaczanie do sieci przemysłowej BM niezawierającego sub-

stancji szkodliwych dla infrastruktury gazowej, o składzie odpowiadającym składowi 
przesyłanego gazu ziemnego. 
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5.2. BM do zasilania polskich pojazdów 

BM jako paliwo silnikowe może zasilić w Polsce wiele rodzajów pojazdów silniko-

wych (rys. 3), w tym samochody osobowe, ciężarowe czy autobusy [26]. 

 

Rysunek 3. Samochód na BM, Linköping, Szwecja [fot. B. Igliński] 

Stacji, na których można by tankować sprężony BM, jest w Polsce na razie tylko 

24. Ograniczeniem jest fakt, że przechowywanie CNG/BM jest bardziej skompliko-

wane niż magazynowanie LPG. Jest on bowiem przechowywany w fazie lotnej, pod 
bardzo dużym ciśnieniem (200 bar) i trzeba go tankować do ciężkich i drogich zbior-

ników. To oznacza także, że pojazd na BM może przejechać na jednym tankowaniu nie 

więcej niż 400 km. Rozwiązaniem tego problemu jest użytkowanie BM w postaci 
skroplonej (LPM) [27, 28]. 

W ostatnich miesiącach przybywa stacji benzynowych, na których także można 

zatankować gaz LPG i na których można będzie tankować ciekły BM. Na 1 lutego 

2022 roku było takich stacji w Polsce 4099, najwięcej w Polsce centralnej [28]. Jest to 
już znacząca liczba i aktualnie bez problemu LPG można zatankować w naszym kraju. 

Na rysunku 4 przedstawiono możliwości wykorzystania BM jako biopaliwa w po-

jazdach w Polsce. 

6. Inwestycje w BM w Polsce 

Do inwestycji w biometanownie przekonuje przedsiębiorców PGNiG. Spółka oceniła, 

że mogłaby przyjąć około 4 mld m3 BM. Taki plan wymagałby budowy około 2 ty-

sięcy biometanowi w ciągu 10 lat i wydatków rzędu 70 mld PLN. PGNiG deklaruje, że 

należąca do niego Polska Spółka Gazownictwa jest przygotowana do współpracy z bio-
metanowniami i przyłączenia takich instalacji do dystrybucyjnej sieci gazowej. Zostały 

opracowane standardy jakości BM, który może być wprowadzany do sieci dystrybu-

cyjnej oraz warunki przyłączenia i wzór umowy dystrybucyjnej. PGNiG obecnie skupia 
się na opracowaniu modelu współpracy biznesowej pomiędzy PGNiG i przedsiębiorcami 

zainteresowanymi produkcją BM. Wiadomo również, że administracja rządowa prowa-
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dzi intensywne prace nad dostosowaniem przepisów regulacyjnych. PGNiG zakłada, 

że pierwsze instalacje produkujące BM zostaną przyłączone do sieci w ciągu najbliż-

szych kilku, najdalej kilkunastu miesięcy [22]. 

 

Rysunek 4. Możliwości wykorzystania BM jako paliwa w pojazdach w Polsce [opracowanie własne] 

Ostatnio o planach inwestycji w biometanownie poinformował PKN Orlen. Spółka 

z grupy Orlen Południe podpisała list intencyjny dotyczący budowy 20 instalacji, które 

umożliwią zagospodarowanie substratów z gospodarstw rolnych i ich przetworzenie na 
energię elektryczną oraz BM. Inwestycje miałyby zostać przeprowadzone w najwięk-

szych gospodarstwach rolnych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Głównym 

inwestorem w projekcie byłby Orlen Południe. W Trzebini powstaje instalacja do pro-
dukcji paliwa wodorowego, dla którego surowcem może być właśnie BM. Produkcja 

energii elektrycznej i BM z BG to przede wszystkim rozwiązanie korzystne biznesowo. 

Przedsięwzięcie to umożliwi także realizację Narodowego Celu Wskaźnikowego i będzie 

odpowiedzią na potrzeby dzisiejszej Europy [29]. 
Orlen Południe i PGNiG SA wspólnie utworzą spółkę, która zainwestuje w rozwój 

sieci biometanowni. Orlen Południe będzie miał w niej 51%, a PGNiG 49% udziałów. 

Pozytywną decyzję w sprawie powołania spółki wydał Urząd Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów. Pozwala ona przystąpić do opracowania struktury i zasad funkcjono-

wania nowego podmiotu. Działalność spółki, którą utworzą Orlen Południe i PGNiG, 

ma opierać się przede wszystkim na pozyskiwaniu i budowie instalacji biometano-
wych, rozwoju technologii wykorzystywanych do wytwarzania biometanu, a także 

produkcji, obrocie i stosowaniu biometanu w różnych obszarach działalności Grupy 

Orlen i PGNiG [30]. 

  



 
Bartłomiej Igliński, Urszula Kiełkowska, Krzysztof Mazurek 

 

22 

7. Aspekty środowiskowo-ekologiczne funkcjonowania biometanowni 

Biogaz i biometan produkuje się głównie z odpadów, w tym z odpadów komunal-

nych. BG i BM są paliwami odnawialnymi, a ich produkcja na większą skalę może 

w pewnym stopniu ograniczyć zmiany klimatu. Co więcej, podczas spalania „utylizuje” 
się CH4, który 25-krotnie silniej od CO2 wpływa na zmiany klimatu [3]. 

Składowane odpady komunalne ulegają rozkładowi, podczas którego powstaje gaz 

wysypiskowy (BG). Najlepszym sposobem wykorzystania BG jest jego pozyskiwanie 

i energetyczne wykorzystanie bądź oczyszczanie do parametrów BM. CH4 doskonale 
nadaje się do produkcji energii jako paliwo sieciowe czy paliwo motoryzacyjne. 

Wykorzystanie BM na większą skalę pozwoli zmniejszyć zużycie paliw kopalnych, 

a co za tym idzie, zmniejszyć emisję CO2 ze spalania paliw [1]. 
Do najważniejszych korzyści środowiskowych osiąganych dzięki wykorzystaniu 

BG w Polsce można zaliczyć: 

• ograniczenie emisji CH4 z naturalnego rozkładu substancji organicznych; 

• gospodarka oparta na BM jest energetyką rozproszoną, dzięki czemu unika się strat 

na przesyle energii; 

• aspekt sanitarny; 

• ograniczenie emisji CO2 ze spalania oleju napędowego i benzyny [3]. 
Biometanownia pozwala w sposób kontrolowany zagospodarować odpadową materię 

organiczną. W wyniku naturalnych procesów rozkładu biomasy na składowisku powstaje 

CH4, który przedostając się do atmosfery, wzmaga efekt cieplarniany [31]. 

8. Podsumowanie 

W wielu krajach, w tym również w Polsce, wzrasta zainteresowanie biopaliwami. 
Zaletą BM jest fakt, że można go wytwarzać na miejscu, bez importu, z wykorzysta-

niem szerokiego spektrum odpadów i upraw celowych. Spalanie BM powoduje ujemną 

emisję CO2 i śladowe ilości zanieczyszczeń. 
Budowa biometanowni przynosi korzyści ogólnokrajowe w zakresie oszczędzania 

zasobów paliw kopalnych, realizacji zobowiązań międzynarodowych czy budowania 

bezpieczeństwa energetycznego kraju. Produkcja energii elektrycznej i cieplnej przy 
pomocy BG ogranicza potrzebę pozyskiwania energii ze spalania paliw kopalnych, które 

niekorzystnie wpływają na środowisko przyrodnicze. 

Polska posiada ponad 300 biogazowni. Część z nich jest przygotowana do wprowa-

dzenia urządzeń do uzdatniania BG do BM. Zarówno PGNiG jak i PKN Orlen planują 
w najbliższym czasie budowę biometanowni. Wytworzony BM znajdzie zastosowanie 

jako paliwo gazowe wtłaczane do sieci gazowej bądź jako paliwo do zasilania pojazdów. 

Biogazownie i biometanownie stanowią dodatkowe źródło dochodów dla rolników, 
pomagają w restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa, dają nowe miejsca pracy, zwięk-

szają dochody samorządów lokalnych. W Polsce mogą powstawać tam, gdzie dziś jest 

wysokie bezrobocie, niskie pensje, a miejsc pracy nie przybywa – w uboższych regio-

nach, peryferyjnych gminach rolniczych, mało rozwiniętych gospodarczo, które w dużej 
części omija istniejąca sieć gazociągowa. 
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Możliwości wykorzystania biometanu z odpadów komunalnych w Polsce 

Streszczenie 
Biogaz (BG) powstaje w procesie beztlenowej fermentacji odpadów organicznych, podczas której sub-
stancje organiczne rozkładane są przez bakterie na związki proste. Z BG można pozyskać biometan (BM), 
który jest niemal czystym metanem (CH4). W pracy zaprezentowano możliwości rozwoju sektora biometa-
nowego w Polsce. Przedstawiono najważniejsze metody oczyszczania BG do BM. Fizyczna absorpcja jest jedną 
z najpopularniejszych technik uzdatniania BG ze względu na prostotę budowy urządzeń, łatwość użytko-
wania i obsługi instalacji oraz stosunkowo niskie koszty inwestycyjne. Metoda ta polega na rozpuszczeniu 
CO2 w wodzie lub innym rozpuszczalniku. Ciśnieniowa adsorpcja polega na rozdzieleniu CO2 od CH4 
w wyniku adsorpcji CO2 na stałym materiale – sicie molekularnym, którym może być: węgiel aktywny, żel 
krzemionkowy, tlenek glinu lub krzemian. Membranowa separacja polega na zatrzymaniu dużych cząste-
czek związków chemicznych i przepuszczeniu cząsteczek mniejszych przez fizyczną przeszkodę, którą 
stanowi moduł zbudowany ze specjalnie ukształtowanego materiału, którym najczęściej jest układ rurkowych 
włókien poliimidowych. Metoda kriogenicznej separacji polega na oddzieleniu CO2 od CH4 w wyniku obni-

żania temperatury BG. Temperatura wrzenia CO2 wynosi -78C, CH4 natomiast -161C. BG i BM można 
pozyskiwać z odpadów komunalnych. Obliczono, że w Polsce łącznie jest możliwe do pozyskania 171,7 mln m3 
BM rocznie z odpadów komunalnych. Najwięcej BM można uzyskać w województwach o dużej gęstości 
zaludnienia, tj. w województwie mazowieckim (24,9 mln m3) i województwie śląskim (22,9 mln m3). BM 
może zostać wykorzystany do produkcji energii elektrycznej i ciepła (kogeneracja), może być stosowany 
jako paliwo gazowe (substytut gazu ziemnego) oraz może służyć jako paliwo motoryzacyjne. W Polsce 
inwestycje w BM prowadzą PGNiG i PKN Orlen. BM to paliwo odnawialne, co więcej, podczas jego 
spalania „utylizuje” się CH4, który 25-krotnie silniej od CO2 wpływa na zmiany klimatu. Polska posiada 
ponad 300 biogazowni. Część z nich jest przygotowana do wprowadzenia urządzeń do uzdatniania BG do BM. 
Rozwój BM to nowe miejsca pracy w rejonach wiejskich w Polsce, a więc o relatywnie dużym bezrobociu. 
Słowa kluczowe: energia odnawialna, biogaz, biometan, biometanownia, Polska 
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Possibilities of using biomethane from municipal waste in Poland 

Abstract 
Biogas (BG) is produced in the process of anaerobic digestion of organic waste, in which organic sub-
stances are broken down by bacteria into simple compounds. From BG, biomethane (BM) can be obtained, 
which is almost pure methane (CH4). The paper presents opportunities for the development of the BM 
sector in Poland. The most important methods of purifying BG to BM are presented. Physical absorption is 
one of the most popular BG treatment techniques due to the simplicity of equipment construction, ease of 

use and maintenance of the installation, and relatively low investment costs. This method involves 
dissolving CO2 in water or another solvent. Pressure adsorption consists in separating CO2 from CH4 as 
a result of CO2 adsorption on a solid material – molecular sieve, which may be: activated carbon, silica gel, 
aluminum oxide, or silicate. Membrane separation consists in retaining large molecules of chemical 
compounds and passing smaller molecules through a physical obstacle, which is a module made of a spe-
cially shaped material, which is most often a system of tubular polyimide fibers. The cryogenic separation 

method separates CO2 from CH4 by lowering the temperature of BG. The boiling point of CO2 is -78C, 

CH4 is -161C. BG and BM can be obtained from municipal waste. It has been calculated that in Poland in 
total it is possible to obtain 171.7 million m3 of BM annually from municipal waste. The greatest amount 
of BM can be obtained in voivodships with a high population density, i.e. in Mazowieckie Voivodship 
(24.9 million m3) and Śląskie Voivodship (22.9 million m3). BM can be used to produce electricity and 

heat (cogeneration), it can be used as a gaseous fuel (a substitute for natural gas) and it can be used as an 
automotive fuel. In Poland, investments in BM are carried out by PGNiG and PKN Orlen. BM is 
a renewable fuel, what's more, during its combustion, CH4 is "utilized", which has a 25 times greater 
impact on climate change than CO2. Poland has over 300 biogas plants. Some of them are prepared for the 
introduction of BG treatment equipment to BM. The development of BM means new jobs in rural areas in 
Poland, and therefore with relatively high unemployment. 
Keywords: renewable energy, biogas, biomethane, biomethane plant, Poland 
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Bartłomiej Igliński1 

Rozwój fotowoltaiki w Polsce  

na tle sektora energetyki słonecznej na świecie 

1. Wprowadzenie 

W XX wieku zaludnienie globalne wzrosło trzykrotnie, natomiast zużycie paliw 

kopalnianych – aż dwudziestokrotnie. W sytuacji drastycznego zmniejszania się zaso-
bów kopalnianych dąży się do wypracowania efektywnych metod pozyskiwania energii 

z zasobów odnawialnych, jaki stanowią: biomasa, Słońce, wiatr, woda czy naturalne 

ciepło Ziemi. Z tego też względu w ostatnich latach widoczny jest wzrost znaczenia 

energii elektrycznej i ciepła pochodzących ze źródeł odnawialnych (OZE), który stanowi 
istotny składnik w działaniach służących zapobieganiu globalnemu ociepleniu klimatu. 

Energia jest jednym z najważniejszych czynników determinujących rozwój cywili-

zacyjny, każdy bowiem proces gospodarowania musi być zasilany energetycznie. 
Jednak nigdy wcześniej gospodarka i życie społeczne nie były od niej aż tak zależne. 

Nieprzerwana podaż energii jest niezbędna dla funkcjonowania współczesnej gospo-

darki, gospodarstw domowych, a w efekcie jakości życia. Jednocześnie jej produkcja 
z surowców kopalnych stanowi największe źródło emisji zanieczyszczeń i gazów 

cieplarnianych – GHG (Greenhouse Gases), przede wszystkim CO2. To groźne antro-

pogeniczne obciążenie biosfery prowadzi do zachwiania równowagi w przebiegu 

globalnych procesów przyrodniczych [1]. 
Rozwój odnawialnych źródeł energii wiąże się nie tylko z rozwojem technologii 

i redukcją emisji gazów cieplarnianych, ale także przyczynia się do tworzenia nowych 

miejsc pracy, zwanych green jobs (zielone stanowiska pracy). Czysta energia najczęściej 
bazuje na posiadanym potencjale energetycznym, dlatego też jest generowana i kon-

sumowana w niedalekich odległościach. Daje to możliwości czerpania bezpośrednich 

lub pośrednich korzyści samym konsumentom, ponieważ powstają nowe stanowiska 
pracy i likwidowany jest odpływ funduszy do krajów posiadających paliwa kopalne, 

np. Arabii Saudyjskiej czy Rosji [2]. 

W ostatniej dekadzie bardzo szybko rozwija się sektor PV na świecie. Z każdym 

dniem przybywa prosumenckich (głównie dachowych) instalacji, jak i dużych farm 
solarnych. Celem pracy było przedstawienie rozwoju sektora PV na tle sektora energe-

tyki słonecznej na świecie. 

Cel pracy postanowiono osiągnąć, odpowiadając na pytania problemowe, o charakter 
rozwoju PV w Polsce, na tle sektora energetyki słonecznej na świecie i według stan-

dardów Strategii Rozwoju UE, czy jest to rozwój wieloaspektowy łączący trzy standardy: 
• rozwój inteligentny gospodarki opartej na wiedzy i innowacji; 

• rozwój zrównoważony jako wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zaso-

bów bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej; 

• rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu, przez wspieranie gospodarki o wysokim 

poziomie zatrudnienia, zapewniającego spójność społeczną i terytorialną. 

 
1 iglinski@chem.umk.pl, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Chemii, Gagarina 7, 87-100 

Toruń. 
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2. Energetyka słoneczna – rys historyczny 

Ludzie pierwotni wykorzystywali światło słoneczne do suszenia pożywienia, drewna, 

opału, a także do ogrzewania pomieszczeń. Szersze zastosowanie w życiu codziennym 

energia Słońca znalazła w starożytnej Grecji – w machinach wojennych oraz przy 
rozniecaniu ognia dzięki zastosowaniu soczewek [3]. 

Rzymianie potrafili budować domy pasywne dostosowane do różnych stref klima-

tycznych; co więcej, prawo rzymskie dawało każdemu gwarancję dostępu do światła 

słonecznego. Odpowiednio sytuowano budynki, a w oknach wykorzystywano materiały 
o dobrej przepuszczalności światła, np. szkło [4]. 

W drugiej połowie XVIII w. profesor Uniwersytetu Genewskiego H.B. de Saussure 

zbudował pierwsze kolektory słoneczne. Były to zaizolowane skrzynki z pomalowa-
nym na czarno wnętrzem i jedną ścianką wykonaną ze szkła. Dziś na podobnej zasadzie 

działają tzw. kuchenki słoneczne, i w takim właśnie celu kolektory te były wówczas 

bardzo często wykorzystywane [5]. 
Systemy solarnego ogrzewania i chłodzenia obsługują miliony budynków mieszkal-

nych, biurowych, przemysłowych i miejsc publicznych. W 2020 r. systemy te zostały 

sprzedane w co najmniej 134 krajach do użytku w szerokim zakresie zastosowań, w tym 

podgrzewania wody, ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń, suszenia produktów i od-
salania wody [6]. 

W pierwszej połowie XIX wieku zauważone zostało zjawisko pochłaniania pro-

mieni słonecznych przez pewne substancje – jest to tzw. zjawisko fotowoltaiczne. Począt-
kowo elementy składające się z selenu były w stanie przekształcić energię słoneczną 

w elektryczną w zaledwie 1-2%. Krokiem milowym w historii PV stało się zastosowanie 

krzemu przy tworzeniu ogniw słonecznych. Te doprowadziły do zwiększenia efektyw-

ności początkowo do 6% zwrotu energetycznego. Moment ten można traktować jako 
początek gwałtownego wzrostu zainteresowania tą technologią. Instytucje naukowe na 

całym świecie rozpoczęły badania nad usprawnianiem istniejących rozwiązań, uzyskując 

coraz lepszą wydajność ogniw, przy coraz niższych cenach [7]. 

3. Energetyka słoneczna na świecie 

W 2020 r. PV miała kolejny rekordowy rok jeśli chodzi o zainstalowaną moc –  

139 GW. Łączna moc osiągnęła 760 GW (rysunek 1). Najlepiej rozwijał się rynek PV 

w Chinach, Stanach Zjednoczonych i Wietnamie, ale kilka innych krajów odnotowało 
godną uwagi ekspansję (w tym Polska). Odnotowano bardzo duże inwestycje w roz-

proszone dachowe instalacje PV. Australia Południowa osiągnęła jeden z najwyższych 

na świecie poziomów penetracji energii słonecznej w 2020 r. Stanowy system energe-

tyczny stał się pierwszym na świecie systemem na dużą skalę, który zbliżył się do 
punktu, w którym PV na dachu skutecznie eliminuje zapotrzebowanie na energię elek-

tryczną z sieci [6]. 

Chiny dodały 48,2 GW mocy PV w 2020 r. (w tym 32,7 GW scentralizowanej 
i 15,5 GW rozproszonej PV). Największą moc PV zainstalowano w prowincjach 

Guizhou (5,2 GW), Hebei (4,9 GW) i Qinghai (4,1 GW). Pod koniec roku całkowita 

moc podłączona do sieci w Chinach przekroczyła 253,4 GW, znacznie powyżej oficjal-
nego planu pięcioletniego (2016- 2020), gdyż ten cel na 2020 r. to było 105 GW [6]. 
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Rysunek 1. Przyrost mocy PV na świecie (opracowanie własne za [6]) 

Wietnam odnotował kolejny wzrost liczby instalacji: po dodaniu 4,8 GW w 2019 r. 

(wzrost ze 106 MW w 2018 r. i 8 MW w 2017 r.), kraj ten oddał do eksploatacji 11,1 

GW w 2020 r. Podczas gdy wzrost w 2019 r. był napędzany przez zbliżające się wygaś-
nięcie wietnamskiego programu FIT1, który zachęcał do dużych projektów montowanych 

na ziemi, większość przyrostu mocy PV w 2020 r. dotyczyła systemów dachowych [6]. 

Trzecim co do wielkości rynkiem w Azji i czwartym co do wielkości na świecie 

była Japonia. Po 4 latach spadku Japonia dodała 8,2 GW (wzrost o ponad 16%), co 
daje łącznie 71,4 GW – prześcignęły je tylko Chiny i Stany Zjednoczone. Rynek japoński 

nadal boryka się z wyzwaniami związanymi z dostępnością gruntów i ograniczeniami 

sieci. PV odpowiadała za około 8,5% całkowitej produkcji energii elektrycznej w Ja-
ponii w 2020 r., w porównaniu z 7,4% w 2019 r. [6]. 

Inwestycje w PV w UE-27 były znacznie poniżej pierwotnych założeń z powodu 

pandemii; niemniej jednak 2020 r. okazał się drugim najlepszym rokiem w regionie, 

a PV zapewniła więcej nowych mocy niż jakakolwiek inna technologia wytwarzania 
energii. Uruchomiono 19,3 GW, zwiększając całkowitą moc PV o 15%, do 140,5 GW. 

W wielu państwach członkowskich UE PV jest obecnie najtańszym źródłem energii 

elektrycznej i technologią najszybszą w realizacji. Jednocześnie pojawiają się nowe 
wyzwania, w tym dostęp do połączeń sieciowych, dostępność gruntów i pozwolenia na 

budowę (szczególnie w obszarach, które mają już dużą zainstalowaną bazę) [6]. 

PV odgrywa znaczącą rolę w wytwarzaniu energii elektrycznej w coraz większej 
liczbie krajów. PV odpowiadała za około 11,2% rocznej produkcji Hondurasu, a zna-

czący udział również w Niemczech (10,5%), Grecji (10,4%), Australii (9,9%), Chile 

(9,8%), Włoszech (9,4%) i Japonii ( 8,5%), a m.in. Hiszpania i Wielka Brytania pobiły 

rekordy wytwarzania energii słonecznej na początku roku, głównie dzięki nowym zdol-
nościom produkcyjnym, a także wyższej produkcji wynikającej z czystszego powietrza 

podczas lockdownu [6]. 

4. PV w Polsce 

W Polsce panują umiarkowane warunki do rozwoju energetyki słonecznej ze wzglę-
du na specyfikę klimatu charakterystycznego dla tej szerokości geograficznej. Średnio 

w ciągu roku do Polski dociera energia mieszcząca się w przedziale 950-1100 kWh/m2 

(nasłonecznienie). Około 80% tej wartości jest generowane podczas sześciu miesięcy 
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wiosenno-letnich (od początku kwietnia do końca września). Średnie usłonecznienie 

w skali roku znajduje się w przedziale 1350-1800 godzin [8]. 

Do 2012 r. praktycznie nie było w Polsce instalacji fotowoltaicznych. Ostatnie 2-3 lata 
to prawdziwy boom na rynku PV. Na koniec 2020 r. Polska znalazła się na pierwszym 

miejscu w Unii Europejskiej pod względem tempa wzrostu mocy w PV, obliczonego 

na podstawie skumulowanego rocznego wskaźnika wzrostu – CAGR dla Polski sku-

mulowane (składane) tempo wzrostu w latach 2016-2020 wyniosło 114%, przy średniej 
unijnej 10,3%. Zatem w średnim okresie Polska jest europejskim liderem pod względem 

dynamiki wzrostu rynku PV i w 2020 r. zbliżyła się do pierwszej światowej dziesiątki 

państw pod względem przyrostu mocy (13. miejsce). Kolejne, coraz lepsze prognozy mię-
dzynarodowe potwierdzają siłę, potencjał i rosnącą pozycję polskiego rynku PV [9]. 

 

Rysunek 2. Moc „dużej” (żółty kolor) i prosumenckiej (zielony kolor) PV w Polsce,  
opracowanie własne za [6, 9] 

Moc zainstalowana PV w Polsce sukcesywnie wzrasta, a od dwóch lat tempo wzrostu 

jest niezwykle wysokie. Rok 2020 był najlepszym w historii rozwoju PV w Polsce. 
Moc zainstalowana w PV na koniec 2020 r. wyniosła 3 936 MW, co oznacza wzrost 

o 2 463 MW rok do roku i przekłada się na 200% wzrost rok do roku. Największy wkład 

w przyrost nowych mocy mieli prosumenci indywidualni. Tym samym, wg Solar Power 

Europe [9], w 2020 r. Polska znalazła się na 4. miejscu pod względem przyrostu mocy 
zainstalowanej PV w Unii Europejskiej. Wyprzedziły nas tylko Niemcy, Holandia 

i Hiszpania. Według prognoz Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO) [9] Polska 

w 2021 r., po raz kolejny z rzędu, utrzyma wysokie tempo przyrostu mocy i co najmniej 
4. miejsce w UE. IEO ocenia, że na koniec 2021 r. moc zainstalowana w PV w Polsce 

może o przekroczyć 6 GW. Prognozy wskazują także, że łączne obroty na rynku PV 

w 2021 r. przekroczą 9 mld zł [9]. 

W 2020 r. 1,5% energii elektrycznej wyprodukowanej w kraju pochodziło ze źródeł 
fotowoltaicznych. W 2021 r. będzie to już 3,5%, a w 2025 r. energia słoneczna zapewni 

około 10% energii elektrycznej. PV staje się trwałym elementem krajowego systemu 

energetycznego, a w szczytach dziennych i letnich zapotrzebowania na energię staje się 
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jego podstawą, zapewniając rezerwę mocy i obniżając koszty energii w całym systemie 

energetycznym dla wszystkich odbiorców energii, nie tylko prosumentów [9]. Szacun-

kowo, moc PV w lipcu 2021 r. wyniosła 5 GW (rys. 2), a do końca roku jak już wspom-
niano może to być około 6-6,5 GW. 

Na podstawie danych Polskich Sieci Energetycznych, a także prognozy IEO [9] 

dotyczącej rozwoju sektora PV w 2021 r. oszacowano ilość energii wyprodukowanej 

(także w formie autokonsumpcji) w cyklach miesięcznych przez instalacje PV w Polsce 
w latach 2020-2021 (rys. 3) [9]. 

 

Rysunek 3. Produkcja energii z PV w Polsce , opracowanie własne za [9] 

Rozwój zrównoważony i sprzyjający włączeniu społecznemu: w lipcu 2021 r. liczba 

prosumentów w Polsce wzrosła do 650 tysięcy (rys. 4) [9, 10]. 

 

Rysunek 4. Liczba prosumentów (głównie PV) w Polsce, opracowanie własne za [9,10] 

Według prognozy IEO [9] w perspektywie średnioterminowej nie widać przesłanek 

do spowolnienia na rynku PV w Polsce. Główny udział w przyroście mocy w naj-

bliższych latach będą mieć projekty farm PV przygotowane pod aukcje OZE, także te 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

G
W

h

2020

2021

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

201220132014201520162017201820192020lip.21

0 40 530

3640
10570

12960
24470

105950

460000

650000

Rok



 
Rozwój fotowoltaiki w Polsce na tle sektora energetyki słonecznej na świecie 

 

31 

wielkoskalowe. Jeżeli nawet przejściowo spowolni się tempo rozwoju mikroinstalacji, 

to PV jako całość nie odczuje tego faktu w najbliższych kilku latach. Jest to bowiem 

technologia elastyczna, skalowalna, działająca w kilku segmentach i wielu niszach ryn-
kowych. Dodatkowo w bieżącym roku wyraźnie wzrośnie także rola prosumentów 

biznesowych, których przyrost IEO prognozuje na co najmniej 200 MW, a trend ten 

będzie się nasilał w kolejnych latach. Według prognozy IEO moc zainstalowana w PV 

w 2022 r. podwoi swoją wartość z końca 2020 r., a na koniec 2025 r. może wynieść 
nawet 15 GW [9]. 

Rozwój wieloaspektowy: lata 2022 oraz 2023 to kolejny rekord przyrostu nowych 

mocy w segmencie farm słonecznych według szacunków IEO. W rezultacie aukcji 
z 2020 r. w segmencie farm słonecznych roczny przyrost nowych mocy w 2022 r. 

wyniesie około 1,5 GW. Rząd ogłosił, że w ramach tegorocznej aukcji zakontrakto-

wane zostanie blisko 1,8 GW nowych mocy fotowoltaicznych, które rozpoczną wytwa-
rzanie energii w 2023 r. W 2023 r. rynek prosumenckich instalacji zrówna się pod 

względem całkowitej mocy zainstalowanej z rynkiem farm słonecznych, a co za tym 

idzie, cały rynek PV zmieni się z obecnego typowo prosumenckiego na zrównoważony 

pomiędzy zawodowymi elektrowniami PV a prosumentami [9]. 

4.1. Potencjał techniczny rozwoju inteligentnego PV w Polsce 

Poniżej obliczono potencjał rozwoju wiedzy i innowacji środków i sposobów tech-

nicznych PV w Polsce. Pod budowę dużych elektrowni PV należy wykorzystywać tereny 

wyłączone z działalności gospodarczej, często rekultywowane, jak składowiska odpadów 
komunalnych i nieużytki. Przykładowo, farma PV na zamkniętym składowisku w Ustro-

niu Morskim, otwarta w 2015 r., zajmuje obszar 2,2 ha i posiada moc około 1 MW [11]. 

Przyjęto, że panele PV należy montować na budynkach użyteczności publicznej: 

szkołach, przedszkolach, hotelach itp. 

4.1.1. Elektrownie PV na zamkniętych składowiskach odpadów 

komunalnych w Polsce 

Do obliczenia potencjału helioenergetyki wykorzystano dane GUS [12], jak i infor-
macje przekazane z Urzędów Marszałkowskich poszczególnych województw [13]. 

W ciągu ostatnich 10 lat zamknięto 1,5 miliona ha składowisk komunalnych. Są one 

obecnie rekultywowane bądź ich rekultywacja zakończyła się. Założono, że 10% po-

wierzchni tych składowisk jest technicznie możliwe do pokrycia panelami PV (powierzch-
nia całej elektrowni może być nieznacznie większa, ze względu na niezbędne odstępy 

techniczne między rzędami paneli). Uwzględniono usłonecznienie i nasłonecznienie 

poszczególnych obszarów Polski (dane pozyskano z IMGW), a następnie obliczono, 
ile energii elektrycznej Esz można pozyskać przy sprawności paneli PV 15%, korzy-

stając z wzoru 1: 

Esz = 0,10·0,15·Psz·U·N      (1) 

Psz – powierzchnia zamkniętych składowisk komunalnych [m2], 
U – usłonecznienie [h/rok], przeliczone na [s/rok], 
N – nasłonecznienie [W/m2]. 
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Stosując panele PV na składowiskach odpadów w Polsce można łącznie pozyskać 

836 TJ energii elektrycznej, przy czym najwięcej w województwie warmińsko-mazurskim 

(129 TJ), dolnośląskim (99 TJ) i pomorskim (99 TJ) (rys. 5). 

 

Rysunek 5. Rozkład ilości energii możliwej do pozyskania rocznie z paneli PV na zamkniętych 
składowiskach odpadów komunalnych w Polsce [opracowanie własne] 

4.1.2. Elektrownie PV na planowanych do zamknięcia składowiskach 

odpadów komunalnych w Polsce 

Docelowo w ciągu najbliższych 15-20 lat wszystkie dziś pracujące składowiska od-
padów komunalnych zostaną zamknięte [13]. Jednym z kierunków rekultywacji skła-

dowisk powinna być produkcja energii. Założono, że 10% powierzchni tych składowisk 

jest technicznie możliwe do pokrycia panelami PV. Uwzględniono usłonecznienie 
i nasłonecznienie poszczególnych obszarów Polski (dane pozyskano z IMGW), a na-

stępnie obliczono, ile energii elektrycznej można pozyskać przy sprawności paneli PV 

15%, korzystając z wzoru 2: 

Esdz = 0,10·0,15·Psdz·U·N      (2) 

gdzie: Esdz – energia elektryczna możliwa do pozyskania rocznie z PV na planowanych do zamknięcia 
składowiskach komunalnych [J/rok], 
Psdz – powierzchnia składowisk komunalnych planowanych do zamknięcia [m2], 
U – usłonecznienie [h/rok], przeliczone na [s/rok], 
N – nasłonecznienie [W/m2]. 

W całej Polsce można łącznie pozyskać 1037 TJ energii elektrycznej, przy czym 

najwięcej w województwie wielkopolskim (121 TJ), mazowieckim (99 TJ), dolno-

śląskim (98 TJ) i kujawsko-pomorskim (90 TJ) (rys. 6). 
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Rysunek 6. Rozkład ilości energii możliwej do pozyskania rocznie z paneli PV na planowanych 
do zamknięcia składowiskach komunalnych w Polsce [opracowanie własne] 

4.1.3. Elektrownie PV na nieużytkach w Polsce 

Polska posiada znaczny obszar nieużytków, których powierzchnia wynosi 63 374 ha 

[12]. Założono, że technicznie jest możliwe, aby 10% powierzchni nieużytków poddać 

rekultywacji w kierunku „energetycznym” i postawić na nich elektrownie słoneczne. 
Uwzględniono usłonecznienie i nasłonecznienie poszczególnych obszarów Polski (dane 

pozyskano z IMGW), a następnie obliczono ile energii elektrycznej można pozyskać 

przy sprawności paneli PV 15%, korzystając z wzoru 3: 

En =0,10·0,15·Pn·U·N      (3) 

gdzie: En – energia elektryczna możliwa do pozyskania rocznie z PV na nieużytkach [J/rok], 

Pn – powierzchnia nieużytków [m2], 
U – usłonecznienie [h/rok], przeliczone na [s/rok], 
N – nasłonecznienie [W/m2]. 

W całej Polsce można łącznie pozyskać 3169 TJ energii elektrycznej, przy czym 

najwięcej w województwie wielkopolskim (512 TJ) i dolnośląskim (397 TJ) (rys. 7). 
Warto zwrócić uwagę, że oba województwa, w których są największe powierzchnie 

nieużytków wymagających rekultywacji, posiadają na swoim terenie kopalnie odkryw-

kowe węgla brunatnego (rejony Konina, Turka i Bogatyni). Obecnie są one rekultywo-

wane najczęściej w kierunku wodnym lub leśnym. Nowym kierunkiem mogą stać się 
farmy PV (rekultywacja w kierunku energetycznym) [14]. 

4.1.4. Potencjał PV na budynkach użyteczności publicznej 

Właściciele obiektów użyteczności publicznej, chcąc obniżyć koszty coraz częściej 

stawiają panele PV. Założono, że 5% powierzchni dachów na obiektach użyteczności 
publicznej zostanie pokrytych takimi panelami. 

Analiza rynku paneli PV skłania do wniosku, że coraz chętniej są one montowane 

w nowo budowanych obiektach. Powierzchnia oddanych do użytkowania obiektów 

mieszkalnych w 2016 r. wyniosła 74 779 tys. m2 [15]. Przyjęto, że w 5% nowo odda-
nych obiektów jest możliwa technicznie instalacja paneli PV. 
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Rysunek 7. Rozkład ilości energii możliwej do pozyskania rocznie z paneli PV na nieużytkach w Polsce 
[opracowanie własne] 

Dostępne powierzchnie dachów dla poszczególnych rodzajów budynków użytecz-
ności publicznej przedstawiono w tabeli 1, wraz z ilościami możliwej do pozyskania 
energii elektrycznej (przy sprawności paneli PV 15%), obliczonymi przy użyciu wzoru 4: 

Eup = 0,05·0,15·Pup ·U·N      (4) 

gdzie: Eup – energia elektryczna możliwa do pozyskania rocznie z PV na dachach budynków użyteczności 
publicznej [J/rok], 
Pup – powierzchnia dachów budynków użyteczności publicznej i nowo budowanych obiektów [m2], 
U – usłonecznienie [h/rok], przeliczone na [s/rok], 
N – nasłonecznienie [W/m2]. 

Tabela 1. Dostępna powierzchnia i potencjał techniczny PV na dachach budynków użyteczności publicznej 
w Polsce 

Obiekt 
Dostępna powierzchnia 

dachów [tys. m2] 
Ilość energii elektrycznej [TJ] 

Szkoły 1614 900 

Przedszkola 148 82 

Żłobki 23 13 

Obiekty noclegowe 267 149 

Centra kultury 77 43 

Urzędy 42 23 

Szpitale, zakłady opiekuńczo-
lecznicze, hospicja, uzdrowiska 

52 29 

Przychodnie 320 178 

Apteki 73 41 

Punkty apteczne 3 2 

Sklepy 1300 725 

Lokale gastronomiczne 355 198 

Kościoły 512 286 

Stacje paliw 114 64 

Czynne dworce kolejowe 23 13 

Nowo budowane budynki 
(w perspektywie 10 lat) 

3739 2084 

Suma 8662 4830 
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4.1.5. Elektrownie PV przy autostradach i drogach ekspresowych w Polsce 

W Polsce długość dróg szybkiego ruchu wynosi około 7800 km, na co składa się 

około 2000 km autostrad i około 5800 km dróg ekspresowych [16]. Przyjęto, że tech-

nicznie jest możliwe postawienie na 10% długości autostrad i dróg szybkiego ruchu 
paneli PV o szerokości 10 m. Obliczono, ile energii elektrycznej można pozyskać przy 

sprawności paneli PV 15%, korzystając z wzoru 5: 

Ea = 0,10·0,15·Da·U·N      (5) 

gdzie: Ea – energia elektryczna możliwa do pozyskania rocznie z PV przy autostradach i drogach 
ekspresowych [J/rok], 
Da – długość autostrad i dróg ekspresowych [m], 
U – usłonecznienie [h/rok], przeliczone na [s/rok], 
N – nasłonecznienie [W/m2]. 

Obliczona ilość możliwej do pozyskania energii elektrycznej to 4,35 PJ. Produ-
kowany prąd elektryczny może być wykorzystywany do zasilania sygnalizacji świetlnej, 

przydrożnych barów, restauracji itp. 

4.1.6. Elektrownie PV przy liniach kolejowych w Polsce 

Długość linii kolejowych w Polsce wynosi 22 022 km [17]. Założono, że tech-
nicznie jest możliwe postawienie na 10% długości linii kolejowych paneli PV o szero-

kości 10 m obok torów. Obliczono, ile energii elektrycznej można pozyskać przy 

sprawności paneli PV 15%, korzystając z wzoru 6: 

Et = 0,10·0,15·Dt·U·N      (6) 

gdzie: Ea – energia elektryczna możliwa do pozyskania rocznie z PV przy torach kolejowych [J/rok], 
Dt – długość linii kolejowych [m], 
U – usłonecznienie [h/rok], przeliczone na [s/rok], 
N – nasłonecznienie [W/m2]. 

Obliczona ilość możliwej do pozyskania energii elektrycznej to 12,28 PJ. Wypro-

dukowany prąd może być wykorzystany przez PKP, a nadwyżki sprzedane. 

4.1.7. Elektrownie PV przy lotniskach w Polsce 

W Polsce istnieje 200 lotnisk cywilnych i wojskowych [18]. Założono, że na 25% 
lotnisk technicznie jest możliwe zainstalowanie farmy PV o powierzchni 200 m2 w pasie 

gospodarczym. Obliczono, ile energii elektrycznej można pozyskać przy sprawności 

paneli PV 15%, korzystając z wzoru 7: 

El =0,25·0,15·200·L·U·N      (7) 

gdzie: El – energia elektryczna możliwa do pozyskania rocznie z PV przy lotniskach [J/rok], 
L – liczba lotnisk, 
U – usłonecznienie [h/rok], przeliczone na [s/rok] 
N – nasłonecznienie [W/m2] 

Obliczona ilość energii to 22,2 TJ. Wytwarzany prąd będzie wykorzystywany przez 

obiekty lotniska, a nadwyżki sprzedawane do sieci. 
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5. Analiza SWOT sektora PV w Polsce 

Analiza SWOT jest kompleksową metodą analizy strategicznej, która uwzględnia 

zarówno badanie wnętrza przedsięwzięcia lub organizacji, jak i badanie ich otoczenia 

zewnętrznego. Polega na identyfikacji kluczowych atutów i słabości oraz na skonfron-
towaniu ich z aktualnymi i przyszłymi szansami oraz zagrożeniami. Analiza SWOT 

jest jednym z najpowszechniej stosowanych narzędzi analizy strategicznej [19, 20]. Na 

podstawie analizy SWOT otrzymuje się zestaw: 

• S (Strengths) – silnych stron, które należy wzmacniać; 

• W (Weaknesses) – słabych stron, które należy niwelować/redukować; 

• O (Opportunities) – szans, które należy wykorzystywać; 

• T (Threats) – zagrożeń, których należy unikać (rys. 8). 

 

Rysunek 8. Diagram analizy SWOT [opracowanie własne] 

Analiza SWOT pozwala usystematyzować wiedzę, dostrzec nowe innowacyjne moż-

liwości lub zagrożenia, wyczula na pewne kwestie. Jest to dobra metoda do rozpo-
znania rynku lub środowiska, zweryfikowania założeń projektowych, badania trendów 

rozwoju itd. [19, 20]. 

W tabeli 2 przedstawiono analizę SWOT energetyki PV w Polsce. 

Tabela 2. Analiza SWOT energetyki PV w Polsce (opracowanie własne) 

Mocne strony Słabe strony 

• dobrze rozwinięta sieć instalatorów 

i dystrybutorów paneli; 

• bardzo duża akceptacja społeczna; 

• możliwość uzyskania dofinansowania; 

• możliwość wykorzystania w miejscach 

niepodłączonych do sieci energetycznej; 

• niskie koszty operacyjne instalacji; 

• mała awaryjność instalacji solarnej  

i niewielkie potrzeby konserwatorskie; 

• możliwość łączenia z innymi instalacjami,  

np. z pompą ciepła. 

• wysokie koszty instalacji; 

• sezonowość pozyskiwania energii. 
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Szanse Zagrożenia 

• bardzo duże zainteresowanie inwestorów PV; 

• spodziewany duży postęp technologiczny  
w ogniwach PV; 

• rozwój perowskitów; 

• spadające ceny fotoogniw; 

• rosnąca sprawność fotoogniw; 

• postęp technologiczny w zakresie magazynowania 

energii. 

• postępujące zmiany klimatu. 

 

5.1. Mocne strony 

Z każdym rokiem przybywa w Polsce rozwinięta sieć instalatorów i dystrybutorów 
paneli słonecznych. Coraz więcej ofert sprawia, że ceny sukcesywnie spadają [13]. 

Ze wszystkich rodzajów energii odnawialnej, to właśnie energetyka słoneczna cieszy 

się największym poparciem społecznym w Polsce. Badanie Centrum Badania Opinii 

Społecznej (CBOS) „Polacy o źródłach energii, polityce energetycznej i stanie środo-
wiska” [21] pokazało, że spośród wszystkich źródeł OZE Polacy zdecydowanie preferują 

instalacje PV (73%). 

Do budowy instalacji solarnej można dostać dofinansowanie inwestycji – są to 
środki unijne bądź krajowe. Program priorytetowy „Mój Prąd” [22] stanowi unikatowy 

na dotychczasową skalę w Polsce, instrument mający wspierać rozwój energetyki pro-

sumenckiej, a konkretnie – segment mikroinstalacji PV. Wdrożenie programu jest silnym 
impulsem dla dalszego rozwoju PV i znacząco przyczynia się do spełnienia między-

narodowych zobowiązań Polski w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej. Dotych-

czasowe efekty programu „Mój Prąd 2” przedstawiono na rysunku 9. 

 

Rysunek 9. Liczba i moc instalacji PV zainstalowanych podczas programu „Mój Prąd 2”,  
opracowanie własne za [21] 



 
Bartłomiej Igliński 

 

38 

Do mocnych stron PV można zaliczyć fakt, że instalacja paneli PV wraz z magazy-

nem energii zapewnia prąd w miejscach, gdzie utrudniony jest dostęp do sieci energe-

tycznej, np. na wyspach mazurskich [4]. 
Mocną stroną są również niskie koszty operacyjne i niewielkie potrzeby konser-

watorskie instalacji solarnych [13]. 

Coraz popularniejsze staje się łączenie instalacji solarnej z innymi instalacjami 

OZE, np. z pompami ciepła. Instalacja PV zapewnia energię elektryczną dla pompy 
ciepła, która z kolei zasila centralne ogrzewanie i instalację ciepłej wody użytkowej. 

Nadmiar energii elektrycznej może zasilić samochód elektryczny bądź być sprzedane 

do sieci energetycznej [13]. 

5.2. Słabe strony 

Instalacje solarne są nadal dość drogie, dlatego bez dofinansowania decyduje się na 

nie niewiele osób prywatnych. Cena systemu PV od około 18 tysięcy zł dla paneli o mocy 

3,33 kW oraz około 38 tysięcy zł dla paneli o mocy 9,99 kW [23]. Mimo corocznego 
spadku cen, to cena instalacji solarnej jest nadal dość wysoka, co oznacza długi okres 

zwrotu. 

Do słabych stron należy zaliczyć fakt, że polskie warunki klimatyczne powodują, że 

są duże dysproporcje w ilości energii słonecznej docierającej w ciągu roku. Większość 
całkowitej rocznej sumy nasłonecznienia przypada na 6 miesięcy sezonu wiosenno- 

-letniego, od początku kwietnia do końca września, przy czym czas operacji słonecznej 

w lecie wydłuża się do 16 godzin dziennie, natomiast w zimie skraca się do 8 godzin 
dziennie [13]. 

5.3. Szanse 

W Polsce obserwuje się boom na kolektory i instalacje PV. Panele zakładają osoby 

prywatne, spółki państwowe, firmy. Przewiduje się, że ten boom będzie dalej trwał 

i tylko do końca 2021 r. łączna moc PV przekroczy w Polsce 6 GW [6]. 
Na całym świecie bardzo wiele ośrodków naukowych pracuje nad udoskonalaniem 

już istniejących materiałów bądź opracowuje nowe materiały wykorzystywane w insta-

lacjach solarnych. Być może perowskity już wkrótce zrewolucjonizują PV [23]. Zalet 
tych minerałów jest rzeczywiście wiele, a najważniejsze wśród nich to: wysoka zdol-

ność pochłaniania światła, elastyczność, przezroczystość i lekkość. Ogniwa mogą służyć 

do pokrywania najróżniejszych materiałów – począwszy od cienkich folii PET, przez 
dachówki i ściany, na ubraniach i elektronice skończywszy. W ten sposób każdy z tych 

przedmiotów stałby się minielektrownią produkującą czystą energię [24]. 

Od 1977 r. cena fotoogniwa, w przeliczeniu na jednostkę mocy elektrycznej, obni-

żyła się nominalnie około 250 razy – z 76 dolarów do niemal 30 centów za wat (rys. 10); 
warto w tym miejscu podkreślić, że realny spadek tej ceny był jeszcze większy, gdyż 

w ciągu 40 lat wartość pieniądza, również amerykańskiego, znacząco spadła. Jeśli trend 

spadku cen fotoogniw zostanie utrzymany, wkrótce energia elektryczna z modułów PV 
będzie znacząco tańsza od tej z paliw kopalnych [24]. 



 
Rozwój fotowoltaiki w Polsce na tle sektora energetyki słonecznej na świecie 

 

39 

 
Rysunek 10. Cena fotoogniwa w latach 1977-2015 [$/W], opracowanie własne za [24] 

Do szans należy zaliczyć fakt, że spadkowi cen fotoogniw towarzyszył w ostatnich 

trzech dekadach kilkakrotny wzrost ich sprawności, która współcześnie jest rzędu 15-25% 

(zależnie od typu), a w przypadku tych najbardziej wydajnych (ogniwa czterozłączowe 

z tzw. koncentratorem) zbliża się do 50% (rys. 11) [25]. 

 
Rysunek 11. Sprawność ogniw w latach 1976-2016, opracowanie własne za [25] 

Trwają również prace nad domowymi akumulatorami energii elektrycznej. Przykła-

dowo, Powerwall ma wymiary zaledwie 130 × 86 × 18 cm, waży około 100 kilogra-
mów i pozwala zmagazynować 10 kWh [26]. 

5.4. Zagrożenia 

Postępujące zmiany klimatu są zagrożeniem dla PV w Polsce. Gradobicia czy trąby 

powietrzne mogą uszkadzać instalację solarną. Długotrwałe upały źle wpływają na 

działanie paneli słonecznych. 
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6. Podsumowanie 

Do 2018 r. sektor PV w Polsce, w porównaniu z trendami światowymi, bardzo 

wolno się rozwijał. Od 2019 r. można zaobserwować „boom fotowoltaiczny” w Polsce – 

szacunkowo do końca 2021 r. może to być nawet 6 GW łącznej zainstalowanej mocy. 
Oznacza to dwukrotny wzrost mocy rok do roku i pozwali uplasować się Polsce na po-

czątku 2. dziesiątki państw z największym przyrostem PV na świecie. Na świecie przyrost 

w 2020 r. wyniósł rekordowe 139 GW, co oznacza, że łączna moc PV wynosi 760 GW. 

Popularność PV w Polsce w ostatnich 2-3 latach wynika z wielu czynników, wśród 
których to możliwość otrzymana dofinansowania (np. „Mój Prąd”), chęć uniknięcia 

podwyżek prądu, dbałość o środowisko naturalne, jak i coraz większa wiedza społe-

czeństwa polskiego na temat PV. Można stwierdzić, że posiadanie instalacji solarnej 
w Polsce jest po prostu „modne”. 

Instalacje PV powinny być stawiane tak, aby nie zabierały miejsca: na dachach, 

przy drogach, na terenach zdegradowanych czy na terenach poprzemysłowych. Obli-
czony potencjał techniczny PV wynosi 22,2 PJ, czyli 6,2 TWh. Oczywiście ten poten-

cjał może być większy, jeśli np. w większym stopniu wykorzysta się dachy pod insta-

lacje PV. 

Analiza SWOT sektora PV wykazała, iż energetyka solarna ma bardzo dobre wa-
runki do rozwoju zarówno obecnie (mocne strony), jak i w przyszłości (szanse). Ceny 

paneli PV spadają, wzrasta ich sprawność, są one coraz bardziej dostępne. Trwają ba-

dania nad poprawą sprawności już istniejących ogniw, jak i trwają prace nad nowymi 
materiałami do produkcji fotoogniw. W 2021 r. wypuszczono na rynek perowskity – 

być może zrewolucjonizują one sektor PV w najbliższej przyszłości. 

Zwiększenie udziału wykorzystania OZE w krajowej gospodarce energetycznej 

wpływa na wzrost bezpieczeństwa energetycznego państwa [27]. Sprzyja dywersyfikacji 
sektora energetycznego, zmniejszając uzależnienie od dostawców paliw kopalnych. 

Dzięki powszechności źródeł odnawialnych ten rodzaj energetyki może przyjmować 

formę rozproszoną i rozwiązywać problemy obszarów cierpiących na deficyt energii 
oraz tych, na których występują liczne przerwy w dostawach energii. Rozwój techno-

logii przetwarzających odnawialne nośniki energii może w dalszej perspektywie do-

prowadzić do zmniejszenia kosztów produkcji energii. 

7. Wnioski 

Cel analizy stanu i diagnozy kierunków rozwoju PV w Polsce na tle sektora ener-

getyki słonecznej na świecie osiągnięto, odpowiadając na pytania o rodzaje rozwoju 

systemów PV, według standardów Strategii UE, są to: 

1. Rozwój inteligentny energetyki PV, opartej na wiedzy technicznej instalacji, pro-
cesów, urządzeń PV i innowacji posadowienia ich na terenach nieużytkowych lub 

wolnych gospodarczo. 

2. Rozwój zrównoważony, jako wspieranie gospodarki energią, środowiskiem efek-
tywniej korzystającej z zasobów bardziej przyjaznej – mniej szkodliwej środo-

wisku i bardziej konkurencyjnej. 

3. Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu, przez wspieranie gospodarki energe-
tycznej o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającego spójność społeczną 

i terytorialną. 
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4. Rozwój wieloaspektowy, łączący zalety rozwoju inteligentnego, zrównoważonego, 

sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz elektromobilności, gospodarce pali-

wami alternatywnymi, magazynowaniu energii itd. 
Stosując panele PV na dachach, nieużytkach, terenach i powierzchniach wolnych 

można łącznie osiągnąć poziom energii 26,5 PJ. Na przykład na powierzchniach po 

składowiskach odpadów w Polsce można łącznie pozyskać 836 TJ energii elektrycznej, 

przy czym najwięcej w województwie warmińsko-mazurskim (129 TJ), dolnośląskim 
(99 TJ) i pomorskim (99 TJ) – rysunek 5. Na powierzchniach po zamknięciu składo-

wisk można łącznie pozyskać 1037 TJ energii elektrycznej, najwięcej w województwie 

wielkopolskim (121 TJ), mazowieckim (99 TJ), dolnośląskim (98 TJ) i kujawsko- 
-pomorskim (90 TJ) – rysunek 6. Z zagospodarowania powierzchni nieużytków można 

łącznie pozyskać 3169 TJ energii elektrycznej, przy czym najwięcej w województwie 

wielkopolskim (512 TJ) i dolnośląskim (397 TJ) – rysunek 7. Dostępne powierzchnie 
dachów, dla poszczególnych rodzajów budynków użyteczności publicznej, mogą dać 

4830 TJ energii (przy sprawności paneli PV 15%). Obliczona ilość możliwej do 

pozyskania energii elektrycznej z powierzchni infrastruktury dróg, autostrad to 4,35 PJ, 

transportu kolejowego – 12,28 PJ, lotnisk – 22,2 TJ. 
Ujawniono ogromną rolę magazynów energii, akumulatorów o dużej pojemności 

i wszelkich instalacji podwyższających dyspozycyjność mocy i energii systemów elek-

troenergetycznych zintegrowanych z PV, np. samochodów z napędem elektrycznym. 
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Rozwój fotowoltaiki w Polsce na tle sektora energetyki słonecznej na świecie 

Streszczenie 

Celem pracy było przedstawienie rozwoju sektora fotowoltaiki (PV) na tle sektora energetyki słonecznej 

na świecie. PV miała kolejny rekordowy rok na świecie, jeśli chodzi o zainstalowaną moc – 139 GW 

w 2020. Łączna moc osiągnęła już 760 GW. Najlepiej rozwijał się rynek PV w Chinach, Stanach Zjedno-

czonych i Wietnamie, ale kilka innych krajów (w tym Polska) odnotowało godną uwagi ekspansję. Na ko-

niec 2020 r., Polska znalazła się na pierwszym miejscu w Unii Europejskiej pod względem tempa wzrostu 

mocy w PV, obliczonego na podstawie skumulowanego rocznego wskaźnika wzrostu – CAGR. Dla Polski 

skumulowane (składane) tempo wzrostu w latach 2016-2020 wyniosło 114%, przy średniej unijnej 10,3%. 

Zatem w średnim okresie Polska jest europejskim liderem pod względem dynamiki wzrostu rynku PV  

i w 2020 r. zbliżyła się do pierwszej światowej dziesiątki państw pod względem przyrostu mocy (13. 

miejsce). Moc zainstalowana w PV na koniec 2020 r. wyniosła 3 936 MW, co oznacza wzrost o 2 463 MW 

rok do roku i przekłada się na 200% wzrost rok do roku. Największy wkład w przyrost nowych mocy mieli 

prosumenci indywidualni. W 2020 r. 1,5% energii elektrycznej wyprodukowanej w kraju pochodziło ze 

źródeł fotowoltaicznych. W 2021 r. będzie to już 3,5%, a w 2025 r. energia słoneczna zapewni około 10% 

energii elektrycznej. PV staje się trwałym elementem krajowego systemu energetycznego, a w szczytach 

dziennych i letnich zapotrzebowania na energię staje się jego podstawą, zapewniając rezerwę mocy i obni-

żając koszty energii w całym systemie energetycznym dla wszystkich odbiorców energii, nie tylko prosu-

mentów. Szacunkowo, moc PV w lipcu 2021 r. wyniosła 5 GW, a do końca 2021 r. około 6-6,5 GW. Obli-

czono potencjał PV w Polsce, który to pozwala z optymizmem patrzeć na rozwój tego sektora OZE 

w Polsce w najbliższych latach. Przeprowadzono również analizę SWOT sektora PV w Polsce i stwierdzono, 

że mocne strony i szanse dominują nad słabymi stronami i zagrożeniami. 

Słowa kluczowe: energetyka słoneczna, fotowoltaiki, analiza SWOT, Polska 
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The development of photovoltaics in Poland compared to the solar energy sector 

in the world 

Abstract 
The aim of the work was to present the development of the photovoltaic (PV) sector compared to the solar 
energy sector in the world. PV had another record year in the world in terms of installed capacity - 139 GW 
in 2020. The total capacity has already reached 760 GW. The PV market developed best in China, the 
United States, and Vietnam, but several other countries (including Poland) saw notable expansion. At the 
end of 2020, Poland was in the first place in the European Union in terms of the growth rate of PV 
capacity, calculated on the basis of the cumulative annual growth rate - CAGR. For Poland, the cumulative 
(combined) growth rate in 2016-2020 was 114%, with the EU average of 10.3%. Therefore, in the medium 
term, Poland is the European leader in terms of the PV market growth dynamics and in 2020 it approached 

the world's top 10 countries in terms of power growth (13th place). Installed PV capacity at the end of 2020 
amounted to 3,936 MW, which means an increase by 2,463 MW year on year and translates into a 200% 
increase year on year. Individual prosumers made the largest contribution to the increase in new capacity. 
In 2020, 1.5% of the electricity produced in the country came from photovoltaic sources. In 2021 it will be 
3.5%, and in 2025 solar energy will provide about 10% of electricity. PV becomes a permanent element of 
the national energy system, and in the daily and summer peaks, energy demand becomes its basis, 
providing a power reserve and reducing energy costs in the entire energy system for all energy consumers, 
not only prosumers. Estimated PV capacity in July 2021 was 5 GW, and by the end of 2021 it will be 

around 6-6.5 GW. The potential of PV in Poland has been calculated, which allows us to be optimistic 
about the development of this renewable energy sector in Poland in the coming years. A SWOT analysis of 
the PV sector in Poland was also conducted and it was found that strengths and opportunities outweigh 
weaknesses and threats. 
Keywords: solar energy, photovoltaics, SWOT analysis, Poland 
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Rośliny w służbie gospodarki o obiegu zamkniętym 

przedstawione na przykładzie gospodarki  

osadami ściekowymi 

1. Wprowadzenie 

Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) posiada wiele określeń (CE ang. circular 
economy – gospodarka okrężna, cyrkulacyjna, zapętlona, „od kołyski do kołyski” 

z ang. Cradle to Cradle – C2C) postrzegana jest jako model gospodarczy przyszłości, 

jako szansa na rozwój firm. Wiąże się z racjonalnym wykorzystaniem zasobów i ogra-
niczeniem negatywnego oddziaływania na środowisko wytwarzanych produktów. Za-

kłada minimalizację wykorzystania surowców i generowania odpadów poprzez two-

rzenie zamkniętej pętli procesów, w której powstające odpady traktowane są jako 

surowce w kolejnych etapach produkcyjnych. W przypadku wykorzystania produktów 
powstałych na bazie osadów ściekowych do celów biologicznych konieczne jest wcześ-

niejsze sprawdzenie ich wpływu na środowisko. Wtedy rośliny wykazują swoją wartość 

poznawczą. Rośliny stoją na straży bezpieczeństwa biologicznego produktów powsta-
łych w gospodarce o obiegu zamkniętym. 

2. Założenia gospodarki o obiegu zamkniętym w spojrzeniu/ujęciu 

historycznym 

Choć gospodarka o obiegu zamkniętym rozwinęła się w XXI w., jej podstawy 
sięgają lat 70. XX w. Stahel i Reday w swojej pracy opisali model gospodarki opartej 

między innymi o cykl życia produktu i wskazującej na konieczność minimalizowania 

odpadów [1, 2]. W swych dalszych pracach Stahel udowadniał, że model zamkniętej 
gospodarki jest ekonomicznie korzystny także dla przedsiębiorstw zajmujących się pro-

dukcją dóbr. Zwieńczeniem analiz był zaprezentowany w 1987 roku raport Economic 

Strategies of Durability – longer product-life of goods as waste prevention strategy [3]. 

Zaprezentowany model gospodarki o obiegu zamkniętym był dużą zmianą wobec sto-
sowanego modelu gospodarki liniowej, który po publikacji raportu broniony był jako 

model „od kołyski do grobu”. Zakładał on, że minimalizacja generowania odpadów 

kończy się na etapie wytworzenia produktu, że nie ma możliwości zmniejszenia ilości 
generowanych odpadów już podczas użytkowania. Michael Braungart równocześnie 

promował model „z kołyski z powrotem do kołyski” zakładający recycling materiałów. 

Pearce i Turner oraz Stahel i Börlin, w swoich publikacjach, nadal promowali podej-
ście C2C poprzez stosowanie modelu: pozyskanie surowców – produkcja – użytko-

wanie produktu – wykorzystanie odpadów w kolejnym cyklu produkcyjnym i wskazy-

wali na konkretne zyski ekonomiczne i środowiskowe z takiej gospodarki [3, 4]. Kon-

cepcja ta wraz z rozwojem technologicznym i stopniową zmianą podejścia do środo-
wiska i posiadanych zasobów naturalnych zyskiwała na znaczeniu i stawała się coraz 
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bardziej popularna. W 2010 roku powstała Ellen MacArthur Foundation, której nad-

rzędnym celem było przyspieszenie przejścia światowej gospodarki do gospodarki 

o obiegu zamkniętym. Aby ten cel uzyskać konieczna stała się współpraca środowisk 
naukowych ze środowiskami biznesowymi. Współpraca ta wydawała się być niezbędna, 

aby zamknąć cykl życia wyrobów, kiedy wykorzystany do swoich pierwotnych celów 

produkt nie trafia na wysypisko, ale zostaje ponownie wykorzystany poprzez recykling 

i odzysk. Komunikaty wydane przez Komisję Europejską: „Ku gospodarce o obiegu 
zamkniętym: program ‹zero odpadów› dla Europy” a także „Zamknięcie obiegu – plan 

działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym” zakładają, że minimalizacja 

ilości odpadów dotyczy etapu przedprodukcyjnego, produkcji oraz działań postproduk-
cyjnych dotyczących chociażby tzw. giełd odpadów, zwiększa konkurencyjność tej 

gospodarki, wspiera zrównoważony wzrost gospodarczy oraz tworzy nowe miejsca 

pracy [5, 6]. Komisja Europejska wydała także komunikat w sprawie monitorowania 
gospodarki o obiegu zamkniętym [7]. 

Idea gospodarki o obiegu zamkniętym cieszy się uznaniem społecznym, 95,5,% 

respondentów ze Śląska popiera wprowadzenie gospodarki o obiegu zamkniętym 

w miejsce modelu liniowego [8]. Dzięki zamknięciu obiegu gospodarczego wyrobów 
możliwe staje się prowadzenie gospodarki zasobooszczędnej poprzez zwiększenie 

efektywności wykorzystania zasobów oraz zmniejszenie ilości generowanych odpadów, 

a także odejście od ich składowania poprzez recycling. Gospodarka o obiegu zamk-
niętym jest drogą do zrównoważonego rozwoju [9]. 

3. Osady ściekowe – odpad, czy surowiec wtórny 

Zgodnie z danymi GUS (2020) ilość corocznie generowanych odpadów jest stała, 

podczas gdy wzrasta wskaźnik PBK, co zostało ocenione jako pozytywny trend 

w gospodarce odpadami [10]. Dane te dotyczą odpadów komunalnych i przemysłowych. 
W 2019 roku wyprodukowano w Polsce prawie 127 mln ton odpadów, z czego 10,1% 

stanowiły odpady komunalne (12,8 mln ton). Specyficznym rodzajem odpadów są 

osady ściekowe, które powstają podczas oczyszczania ścieków przemysłowych lub 
komunalnych [11]. W przypadku tych odpadów ich ilość corocznie ulega wzrostowi. 

Trend ten zauważalny jest od 2010 roku, a prognozy wskakują na dalszy wzrost udziału 

tych odpadów [10]. Skład osadów ściekowych zależy od rodzaju oczyszczanego ścieku 
oraz prowadzonej metody oczyszczania. W 2019 roku w Polsce wytworzono 1048,7 

tys. ton suchej masy osadów, które wykorzystane zostały do różnych celów (rys. 1). 

 

Rysunek 1. Zagospodarowanie osadów ściekowych w 2019 roku [8] 
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W ciągu ostatnich dwudziestu lat o 60% wzrosła ilość wytworzonych osadów ście-

kowych. W związku z trendem związanym z przejściem światowej gospodarki na go-

spodarkę o obiegu zamkniętym, przy jednoczesnym rozwoju technologicznym, aktualne 
kierunki zagospodarowania osadów ściekowych skupiają się wokół wykorzystania 

osadów ściekowych, po spełnieniu odpowiednich norm, jako surowca energetycznego 

lub do produkcji wyrobów [12]. 

Istnieje szereg regulacji prawnych zarówno krajowych, jak i unijnych odnoszących 
się bezpośrednio do osadów ściekowych jako surowca wtórnego. Jak uwidoczniono na 

rysunku 2 w 2019 roku większość osadów ściekowych została wykorzystana do celów 

rolniczych i rekultywacyjnych. Prawo jednoznacznie reguluje jakie normy muszą speł-
niać osady, aby mogły zostać wykorzystane do szeroko rozumianych celów biologicz-

nych. Jednak normy te nie przewidują rzeczywistego wpływu osadów ściekowych 

wykorzystanych jako surowiec wtórny na procesy generatywne i wegetatywne roślin 
wzrastających na terenach, gdzie je zagospodarowano. Dodatkowo, osady ściekowe ze 

względu na duży udział biogenów wykorzystywane są jako substrat służący do pro-

dukcji nawozów czy materiałów glebotwórczych (w tym rekultywacyjnych) [13]. Popioły 

powstające ze spalania osadów ściekowych (termiczne zagospodarowanie osadów 
ściekowych) mogą służyć odzyskowi fosforu, który może zostać wykorzystany jako 

składnik nawozu. Jednak technologie związane z odzyskiem fosforu są głównie w fazie 

pilotażowej [14], zatem nie posiadamy nadal kompletu informacji na temat wpływu 
metod stosowanych do odzysku fosforu na organizmy roślinne. 

Biorąc pod uwagę szereg różnych wymienionych powyżej czynników, które w spo-

sób jednostkowy lub synergistyczny mogą zadziałać na organizmy roślinne, koniecz-

nym wydaje się być zastosowanie biotestów, które udowodnią brak toksycznego wpływu 
wprowadzanych do środowiska produktów, a przy okazji poinformują o wpływie stwo-

rzonych na bazie osadów ściekowych produktów nawozowych lub rekultywacyjnych 

na wzrost czy biomasę roślin, które mówią o potencjale wzrostowym. 

4. Rośliny w służbie GOZ 

Ze względu na brak uwarunkowań prawnych określających dopuszczalną zawartość 

w osadach ściekowych różnych substancji organicznych niespotykanych dotąd w śro-

dowisku glebowym, określanych jako ksenobiotyki, i co za tym idzie, transportowanych 
za ich pośrednictwem do ekosystemów [15], uzasadnione jest prowadzenie komplek-

sowych badań nad wpływem produktów powstałych z osadów ściekowych. Badania te 

dotyczą w szczególności środowiska gruntowo-wodnego i glebowego, a także jakości 

plonów, co najlepiej przeprowadzić na organizmach bezpośrednio związanych z tym 
środowiskiem, na roślinach. Rośliny w tej odsłonie pełnią ważne zadanie ujawnienia 

rzeczywistego wpływu badanych substancji na organizmy bezpośrednio na nie nara-

żone i tym samym ułatwiają dokonanie oceny bezpieczeństwa środowiskowego tych 
produktów. 

Już na początku lat 2000 Oleszek-Kudlak i in. [16] oraz Dudzińska i Czerwiński 

[17] udowodnili, że w osadach ściekowych znajdują się polichlorowane dibenzodio-
ksyny i polichlorowane dibenzofurany (PCDD i PCDF). W Polsce, zgodnie z ich bada-

niami, zawartość PCDD/PCDF może wahać się między 16,85 a 74,56 ng WWK kg-1 – 

wyrażona jako względny współczynnik toksyczności (WWK) będący sumą badanych 

polichlorowanych związków pomnożonych przez współczynnik toksyczności (WWF). 
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Udowodniono także obecność WWA [18], co potwierdza obecność ksenobiotyków 

w osadach ściekowych. 

Wzrost i rozwój roślin uwarunkowany jest przez wiele czynników i związany jest 
z właściwościami gleby, w której wzrastają. Do badań toksykologicznych wykorzysty-

wane są najczęściej rośliny naczyniowe, a badania obejmują: oszacowanie siły kieł-

kowania, wzrostu siewek czy wydłużenie korzeni siewek. Wytyczne dotyczące badań 

wpływu substancji chemicznych na wschody i wzrost siewek z wykorzystaniem roślin 
lądowych znajdują się w normie europejskiej [19]. Procedury służące do oceny poten-

cjalnie toksycznego wpływu związków chemicznych na wzrost korzeni oraz wschody, 

wczesne stadia wzrostu i rozwoju różnych roślin lądowych znajdują się także w pols-
kich normach [20, 21]. 

Na siłę i energię kiełkowania wpływ ma nie tylko jakość samych nasion, ale przede 

wszystkim jakość podłoża, w którym kiełkują. Siła kiełkowania wyrażana jest w pro-
centach i informuje o stosunku liczby nasion, które wykiełkowały do liczby nasion wy-

sianych. Energia kiełkowania związana jest ze zdolnością do wykiełkowania w krótkim 

czasie. Testy zatem powinno się przeprowadzać na niezaprawionych zdrowych nasio-

nach o zbliżonej średnicy i w warunkach optymalnych dla zastosowanych roślin. Wyniki 
powinno się porównywać z próbą kontrolną. Informacje pozyskane na tym etapie dotyczą 

potencjału wzrostowego zarodka i należą do podstawowych związanych z wpływem 

podłoża na żywotność nasion. 
Po dokonaniu analizy siły i energii kiełkowania należy prowadzić uprawę w celu 

dokonania pomiarów masy (sucha i zielona) pędów badanych roślin oraz oceny wizu-

alnej efektów szkodliwych (chloroza, śmiertelność, nieprawidłowy rozwój). Czas prowa-

dzenia uprawy zależy od rodzaju badanej rośliny. Do badań należy zastosować przynaj-
mniej dwie rośliny, jedna należąca do jednoliściennych, druga do dwuliściennych. Do 

zalecanych gatunków należą spośród roślin jednoliściennych: żyto zwyczajne (Secale 

cereale), rajgras angielski (Lolium perenne), ryż siewny (Oryza sativa) , owies zwy-
czajny (Avena sativa), pszenica zwyczajna (Triticum aestivum), jęczmień zwyczajny 

(Hordeum vulgare), sorgo dwubarwne (Sorghum bicolor), kukurydza cukrowa (Zea 

mays), spośród dwuliściennych: gorczyca biała (Sinapis alba), kapusta rzepak (Brassica 
napus), rzodkiew zwyczajna (Raphanus sativus), rzepa właściwa (Brassica rapa spp.), 

kapusta pekińska (Brassica campestrii var. chinensis), sałata siewna (Lactuca sativa), 

rzeżucha siewna (Lepidium sativum), pomidor zwyczajny (Lycopirsicon esculentum), 

fasola złota (Igna radiata var. Radiata) [22]. 
Badania te pozwalają ocenić jakość wzrastających na badanym podłożu roślin (plon), 

a także ocenić inne właściwości podłoża np. zdolność do zatrzymywania wody, odczyn 

gleby przekładający się na biodostępność pierwiastków znajdujących się w nim, co prze-
kłada się na potencjał wzrostowy. 

We wskazanych normach [20-21] zaleca się także analizę hamowania wzrostu korzeni 

względem grupy kontrolnej. Po określonym czasie wzrostu mierzy się długość korzeni. 
Badanie kontrolne powinno się przeprowadzić zarówno w glebie, jak i piasku. Rośliną 

zalecaną do tego badania jest jęczmień zwyczajny (Hordeum vulgare) [22]. Analiza 

wzrostu korzenia wydaje się być kluczowa ze względu na fakt pobierania przez roślinę 

substancji odżywczych z roztworu glebowego właśnie przez ten organ. Jest to o tyle 
istotne, że pobieranie związków toksycznych w formie lotnej przez część nadziemną 

rośliny wydaje się mieć mniej istotne znaczenie [23]. 
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Dodatkowo można przeprowadzić analizę, zgodnie z polską normą [24], zawartości 

pierwiastków w różnych organach roślinnych i porównać z zawartością w glebie. Po-

zwala to ocenić stopień bioakumulacji tych substancji w roślinach (współczynnik bio-
akumulacji BF), który definiowany jest jako stosunek zawartości metalu w częściach 

nadziemnych lub podziemnych roślin do zawartości metalu w glebie [25]. Współczyn-

nik ten, obok współczynnika translokacji (TF) definiowanego jako stosunek zawartości 

metalu w częściach nadziemnych do zawartości w częściach podziemnych [25], wyko-
rzystywany jest w celach wskazania przydatności roślin dla celów np. rekultywacyj-

nych [26, 27]. 

Obok analiz morfologicznych i oceny biomasy roślinnej przydatne są także infor-
macje o procesach biochemicznych zachodzących w roślinach, które przynoszą jeszcze 

większy pakiet informacji na temat działania badanych produktów na rzeczywistą 

kondycję roślin. W tym celu dokonać można analizy zawartości chlorofilu będącego 
podstawowym elementem aparatu asymilacyjnego, który warunkuje zachodzenie foto-

syntezy. Jest zatem niezbędny do prawidłowego funkcjonowania rośliny i można go uznać 

za miarę kondycji roślin. Informacja dotycząca zawartości chlorofilu, przy jednoczesnej 

analizie powierzchni aparatu asymilacyjnego (miara powierzchni liści) [28], pozwala 
jednoznacznie wskazać potencjał wzrostowy roślin. Badaniem uzupełniającym jest po-

miar fluorescencji chlorofilu mierzący wydajność fotosyntezy i dostarczający informacji 

o stanie fizjologicznym rośliny poddanej stresowi [29]. Wykorzystując tę metodę, badacze 
analizują wpływ różnych czynników na efektywność działania samego fotosystemu II 

oraz łańcucha przenoszenia elektronów, a także współdziałania fazy jasnej i ciemnej 

fotosyntezy. Za pomocą pomiarów fluorymetrycznych Kalaji i in. [30, 31] wykazali 

niedobór kluczowych pierwiastków odżywczych w pomidorze, Redillas i wsp. [32] 
oraz Li i in. [33] wskazali na niedobór azotu. Udokumentowany został także wpływ 

wyższych dawek azotu na intensywność fotosyntezy u soi [34], kukurydzy [33] oraz 

pszenicy [35]. Janeczko i in. [36] wskazali zaś inhibujący wpływ Cd na ten proces. 
Badania zawartości chlorofilu oraz pomiar fluorescencji pozwala określić jakość 

plonów wzrastających na badanym podłożu. Nie dostarczają one jednak szczegółowych 

informacji o przeżywanym przez rośliny stresie. Czasem niewielkie ilości substancji 
wpływają na podwyższenie poziomu stresu. Aby ocenić poziom stresu roślin w odpo-

wiedzi na zawarte w badanym podłożu substancje, można analizować poziom karote-

noidów – nieenzymatycznych wskaźników stresu [37]. O poziomie zachodzących w ko-

mórkach procesów detoksykacyjnych i tym samym o stanie metabolicznym komórek 
informuje zawartość transferazy S-glutationowej (GST) – enzymu przeprowadzającego 

jeden z etapów detoksykacji (etap sprzęgania) i glutationu (substratu sprzęgającego). 

Badania zawartości GST dostarczyły informacji na temat potencjalnej fitotoksyczności 
osadów ściekowych w różnych badaniach [38-40]. 

5. Podsumowanie 

Dopiero uczymy się prowadzić gospodarkę o obiegu zamkniętym, ponownie wyko-

rzystywać produkt, który wcześniej uznawany był za odpad. W przypadku gdy nowo 
powstały produkt jest przeznaczony na cele biologiczne, jak ma to miejsce w przy-

padku osadów ściekowych i produktów z nich wytworzonych (np. nawozy, substancje 

glebotwórcze), ważne jest, abyśmy dokonali kompleksowych badań. Są one niezbędne, 

aby móc przewidywać wpływ zastosowanych produktów na środowisko, które jest nie-
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zwykle dynamiczne. Wykonanie jedynie podstawowych badań, bez możliwości oceny 

ich synergistycznego działania na organizmy, nie zobrazuje ich rzeczywistego wpływu 

na środowisko. Rośliny pobierając wodę z solami mineralnymi z roztworu glebowego 
pobierają wszystko, co w tym roztworze się znajduje. Każda pobrana substancja – 

samodzielnie lub w synergii z inną – może wykazywać działanie toksyczne, które 

jesteśmy w stanie zdiagnozować. Rośliny pełnią zatem niezwykle ważną rolę – stoją na 

straży bezpieczeństwa biologicznego produktów powstałych w gospodarce o obiegu 
zamkniętym. 

Podziękowania 

Artykuł powstał w ramach prowadzonych badań finansowanych przez Ministerstwo 

Edukacji i Nauki, nr pracy statutowej 11151011. 
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gospodarki osadami ściekowymi 

Streszczenie 
Celem opracowania jest przedstawienie kluczowej roli roślin w badaniach dotyczących wpływu osadów 
ściekowych i produktów powstałych na ich bazie na środowisko w obliczu gospodarki o obiegu zamkniętym. 

W tym celu przybliżono założenia gospodarki o obiegu zamkniętym, zagadnienie osadów ściekowych w kon-
tekście odpadów i surowca wtórnego oraz dokonano przeglądu badań prowadzonych na roślinach, które 
ułatwiają dokonanie oceny wpływu na środowisko. Praca ma charakter przeglądowy. Przeprowadzona ana-
liza dowiodła kluczowej roli roślin we wprowadzaniu do środowiska produktów powstałych na bazie osadów 
ściekowych, ponieważ dzięki badaniom morfologicznym i ekotoksykologicznym roślin możliwa jest ocena 
jakości i bezpieczeństwa wprowadzanych na rynek produktów, które powstały na bazie odpadu. 
Słowa kluczowe: gospodarka o obiegu zamkniętym, rośliny, osady ściekowe, ksenobiotyki, fluorescencja 

Plants in the service of a closed loop economy presented on the example of sewage 

sludge management 

Abstract 
The aim of this manuscript is to present the important role of plants in research on the environmental impact 

of sewage sludge and sludge-based products in a circular economy. The paper introduces the assumptions 
of a circular economy, the issue of sewage sludge in the context of waste and recyclable material, and 
reviews research conducted on plants that facilitates environmental impact assessment. The paper is a review. 
The analysis carried out proved the significant role of plants in the implementation of a circular economy, 
as they inform about the possibility of biological use of a product created within its framework, which was 
based on waste. 
Keywords: closed loop economy, plants, sewage sludge, xenobiotics, fluorescence 
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Inwentaryzacja przyrodnicza jako podstawa zwalczania 

roślin inwazyjnych na obszarach chronionych 

1. Wprowadzenie 

Aktualnie skutki rozprzestrzeniania się inwazyjnych gatunków roślin uznaje się, 

obok bezpośredniej utraty siedlisk, za jedną z najpoważniejszych przyczyn zmniejszania 
bioróżnorodności w skali globalnej [1]. W ostatnich latach coraz częściej podejmuje 

się działania zmierzające do bezpośredniej eliminacji tych gatunków. Prowadzi się 

zwalczanie chemiczne i mechaniczne – koszenie, karczowanie i wykopywanie. Podej-

mowane są również działania edukacyjne mające na celu ograniczenie uprawy roślin 
inwazyjnych, jako roślin ozdobnych, szczególnie w sąsiedztwie obszarów chronio-

nych. Aby podjąć właściwe czynności zmierzające do eliminacji roślin inwazyjnych na 

obszarach chronionych konieczna jest ich inwentaryzacja. 
Celem pracy jest przedstawienie metod i wyników inwentaryzacji fitocenoz z udzia-

łem roślin inwazyjnych na obszarze chronionym jako Zespół przyrodniczo-krajobrazowy 

„Dolina Wapienicy” wchodzącym w skład innych form ochrony przyrody takich jak: 
Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 Beskid Śląski PLH240005 oraz Park Krajobra-

zowy Beskidu Śląskiego. Dzięki przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej opisano 

florę fitocenoz z udziałem roślin inwazyjnych ze szczególnym uwzględnieniem roślin 

podlegających ochronie prawnej, dla których rośliny inwazyjne mogą stanowić zagro-
żenie; scharakteryzowano zbiorowiska roślinne z udziałem roślin inwazyjnych; dokonano 

oceny udziału gatunków inwazyjnych w zbiorowiskach roślinnych; wytypowano sied-

liska przyrodnicze Natura 2000 z udziałem gatunków inwazyjnych. 

2. Teren i metody badań 

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Dolina Wapienicy” zlokalizowany jest w pół-

nocnej części Beskidu Śląskiego w granicach miasta Bielsko-Biała, na terenie Nadleś-

nictwa Bielsko. Wyróżnia się on wybitnymi walorami przyrodniczymi i krajobrazo-
wymi, o których w znacznej mierze decydują zbiorowiska leśne porastające aż 99% 

jego powierzchni. Najcenniejsze fitocenozy naturalnych zbiorowisk leśnych chronione 

są w rezerwatach przyrody Stok Szyndzielni oraz Jaworzyna. O znaczeniu tego 

obszaru w ochronie przyrody świadczy także propozycja objęcia ochroną rezerwatową 
całej Doliny Wapienicy [2] oraz jej włączenie do Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 

2000 Beskid Śląski PLH240005. 

Dolina Wapienicy otoczona jest przez szczyty, które stanowią granicę badanego 
terenu. Na wschód znajdują się takie szczyty jak: Szyndzielnia (1026 m n.p.m.), Cy-

berniok (728 m n.p.m.) i Dębowiec (686 m n.p.m.). Na zachodzie występują: Palenica 

(688 m n.p.m.), Wysokie (762 m n.p.m.), Błatnia (917 m n.p.m.) i Przykra (824 m 
 

1 zbigniew.wilczek@us.edu.pl, Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Wydział Nauk 
Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski, Katowice, www//us.edu.pl/instytut/ibbios. 
2 p.hachula@op.pl, Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Wydział Nauk Przyrodniczych, 

Uniwersytet Śląski, Katowice, www//us.edu.pl/instytut/ibbios. 
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n.p.m.), natomiast od południa Dolinę Wapienicy otaczają: Trzy Kopce (1080 m n.p.m.), 

Stołów (1041 m n.p.m.) i Klimczok (1119 m n.p.m.), który jest najwyżej położonym 

punktem doliny. Najniżej położonym punktem doliny jest dno doliny potoku Wapienica 
(410 m n.p.m.). Jeżeli chodzi o ukształtowanie samej doliny to w górnej części jest ona 

wąska i głęboko powcinana przez dolinki potoków wpływających do Potoku Wapienica, 

natomiast dolna część ma płaskie dno i jest zdecydowanie szersza od górnej części [3]. 

Cenne walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz lokalizacja tego miejsca sprawiają, 
że teren Doliny Wapienicy jest atrakcyjnym miejscem dla turystów i mieszkańców 

Bielska-Białej, przez co presja ze strony człowieka na środowisko przyrodnicze Doliny 

Wapienicy jest duża. Przez Dolinę Wapienicy biegną szlaki turystyczne na otaczające 
dolinę szczyty górskie: Szyndzielnię, Klimczok, Trzy Kopce i Błatnią [4]. Ruch tury-

styczny nie jest jedynym przejawem antropopresji. Na szczególną uwagę zasługuje 

zbiornik zaporowy Wielka Łąka, którego budowa niewątpliwie stanowiła istotną inge-
rencję w środowisko przyrodnicze Doliny oraz uregulowanie odcinka Potoku Wapienica 

poniżej zapory. Inne przejawy antropopresji to: leśniczówka, stacja hodowli dzików, 

linie elektroenergetyczne biegnące dnem Doliny Wapienicy, gospodarka łowiecka oraz 

leśna oraz zlokalizowana w sąsiedztwie chronionego obszaru zabudowa mieszkaniowa. 
Inwentaryzację przyrodniczą uwzględniającą inwazyjne gatunki roślin i fitocenozy 

z ich udziałem przeprowadzono na terenie Doliny Wapienicy w jednym sezonie 

wegetacyjnym, w okresie od maja do października 2020 roku. 
Podstawę inwentaryzacji stanowiły badania terenowe polegające na wykonywaniu 

zdjęć fitosocjologicznych metodą Brauna-Blanqueta [5]. Wielkość powierzchni, na których 

wykonywano zdjęcia fitosocjologiczne, dobierano według wytycznych Fukarka [6]. 

Przy wyborze odpowiednich płatów, oprócz wielkości, kierowano się również ich jedno-
rodnością oraz obecnością inwazyjnych gatunków roślin. Powierzchnia zdjęć fitosocjo-

logicznych zbiorowisk nieleśnych wynosiła 1-25 m2, a zbiorowisk zaroślowych i leśnych 

50-100 m2. 
W wyniku badań terenowych wykonano 92 zdjęcia fitosocjologiczne, które wyko-

rzystano do analizy i opisu zbiorowisk roślinnych. Zdjęcia fitosocjologiczne zestawiono 

w 33 tabele fitosocjologiczne [7]. W tabelach fitosocjologicznych podano stopień stałości 
lub liczbę wystąpień gatunku – w przypadku tabel, w których liczba zdjęć fitosocjolo-

gicznych była mniejsza niż 5. Kolejną wartością, która była wyliczana w tabelach 

fitosocjologicznych jest współczynnik pokrycia gatunków, który wyraża się ilorazem 

sumy średnich procentów pokrycia danego gatunku we wszystkich zdjęciach w tabeli, 
w których dany gatunek występuje (l) i ogólnej liczby zdjęć w tabeli (n), pomnożony 

przez 100. Najwyższy możliwy współczynnik pokrycia osiąga gatunek, który występuje 

we wszystkich zdjęciach fitosocjologicznych i zawsze w 5 stopniu ilościowości, dla 
którego średni procent pokrycia wynosi 87,5% [8]. W tej sytuacji (1), kiedy l = n 

najwyższy współczynnik pokrycia wynosi: 

87,5𝑙

𝑛
100 = 8750       (1) 

gdzie: l – liczba zdjęć w tabeli, w których dany gatunek występuje, n – ogólna liczba zdjęć w tabeli. 

W celu lokalizacji poszczególnych zdjęć fitosocjologicznych użyto urządzenia do 
nawigacji satelitarnej GPS firmy Garmin. Za pomocą tego urządzenia określono rów-
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nież ekspozycję oraz wysokość nad poziomem morza. Wszystkie te dane również są 
umieszczone w tabelach fitosocjologicznych [7]. 

Nazewnictwo oraz przynależność systematyczną roślin naczyniowych podano za 
Mirkiem i in. [9], a mchów za Ochyrą i in. [10]. Gatunki inwazyjne wytypowano 
zgodnie z opracowaniem Tokarskiej-Guzik i in. [11]. Identyfikację zespołów roślin-
nych i ich systematykę wykonano według „Przewodnika do oznaczania zbiorowisk 
roślinnych Polski” [12]. 

Siedliska przyrodnicze z udziałem roślin inwazyjnych występujące na terenie 
Doliny Wapienicy wytypowano na podstawie identyfikatorów fitosocjologicznych wg 
załącznika nr 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2013 roku zmie-
niającego rozporządzenie w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących 
przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifi-
kujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 [13]. 

Gatunki objęte ochroną prawną podano według aktualnie obowiązującego Rozpo-
rządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 roku w sprawie ochrony 
gatunkowej roślin [14]. 

3. Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej 

3.1. Flora fitocenoz z udziałem roślin inwazyjnych 

Na podstawie badań terenowych w Dolinie Wapienicy w fitocenozach z udziałem 
roślin inwazyjnych stwierdzono obecność 252 gatunków roślin naczyniowych, należą-
cych do 59 rodzin oraz 15 gatunków mszaków należących do 8 rodzin. W sumie 
w trakcie badań stwierdzono 267 gatunków roślin należących do 67 rodzin. 

Spośród 267 gatunków 21 to rośliny inwazyjne, co stanowi 7,9% flory Doliny Wa-
pienicy zidentyfikowanej w trakcie inwentaryzacji przyrodniczej. Gatunki inwazyjne 
Doliny Wapienicy to: Impatiens parviflora, Digitalis purpurea, Bidens frondosa, Juncus 
tenuis, Galinsoga ciliata, Mimulus guttatus, Solidago canadensis, Erechtites hieraci-
folia, Robinia pseudoacacia, Conyza canadensis, Oxalis fontana, Juglans regia, 
Parthenocissus inserta, Helianthus tuberosus, Reynoutria japonica, Rudbeckia laciniata, 
Setaria pumila, Solidago gigantea, Quercus rubra, Ailanthus altissima i Padus serotina. 
W tabeli 1 przedstawiono wykaz roślin naczyniowych i mszaków stwierdzonych 
w fitocenozach z udziałem roślin inwazyjnych w Dolinie Wapienicy. 

Tabela 1. Wykaz roślin naczyniowych i mszaków stwierdzonych na terenie Doliny Wapienicy 

Lp. Nazwa łacińska Nazwa polska 

Rośliny naczyniowe 

Aceraceae 

1 Acer platanoides Klon pospolity 

2 Acer pseudoplatanus Klon jawor 

Amaryllidaceae 

3 #Allium ursinum Czosnek niedźwiedzi 

Amygdalaceae 

4 *Padus serotina Czeremcha późna 

Apiaceae 

5 Aegopodium podagraria Podagrycznik pospolity 

6 Angelica sylvestris Dzięgiel leśny 

7 Chaerophyllum aromaticum Świerząbek korzenny 

8 Heracleum sphondylium Barszcz zwyczajny 
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Aristolochiaceae 

9 Asarum europaeum Kopytnik pospolity 

Asteraceae 

10 Arctium lappa Łopian większy 

11 Artemisia vulgaris Bylica pospolita 

12 Bellis perennis Stokrotka pospolita 

13 *Bidens frondosa Uczep amerykański 

14 Bidens tripartita Uczep trójlistkowy 

15 Centaurea jacea Chaber łąkowy 

16 Centaurea oxylepis Chaber ostrołuskowy 

17 Cirsium arvense Ostrożeń polny 

18 Cirsium oleraceum Ostrożeń warzywny 

19 Cirsium palustre Ostrożeń błotny 

20 *Conyza canadensis Konyza kanadyjska 

21 Echinops sphaerocephalus Przegorzan kulisty 

22 *Erechtites hieracifolia Erechtites jastrzębcowaty 

23 Erigeron ramosus Przymiotno gałęziste 

24 Eupatorium cannabinum Sadziec konopiasty 

25 *Galinsoga ciliata Żółtlica owłosiona 

26 Gnaphalium sylvaticum Szarota leśna 

27 *Helianthus tuberosus Słonecznik bulwiasty 

28 Hieracium lachenalii Jastrzębiec Lachenala 

29 Hieracium pilosella Jastrzębiec kosmaczek 

30 Hypochoeris glabra Prosienicznik gładki 

31 Lactuca serriola Sałata kompasowa 

32 Lapsana communis Łoczyga pospolita 

33 Leontodon autumnalis Brodawnik jesienny 

34. Leucanthemum ircutianum Jastrun zapoznany 

35 Leucanthemum vulgare Jastrun właściwy 

36 Mycelis muralis Sałatnik leśny 

37 Petasites albus Lepiężnik biały 

38 Prenanthes purpurea Przenęt purpurowy 

39 Rudbeckia hirta Rudbekia owłosiona 

40 *Rudbeckia laciniata Rudbekia naga 

41 Senecio ovatus Starzec jajowaty 

42 Senecio viscosus Starzec lepki 

43 Senecio vulgaris Starzec zwyczajny 

44 Solidago alpestris Nawłoć alpejska 

45 *Solidago canadensis Nawłoć kanadyjska 

46 *Solidago gigantea Nawłoć późna 

47 Sonchus arvensis Mlecz polny 

48 Tanacetum vulgare Wrotycz zwyczajny 

49 Taraxacum officinale Mniszek lekarski 

50 Tussilago farfara Podbiał pospolity 

Athyriaceae 

51 Athyrium filix-femina Wietlica samicza 

Balsaminaceae 

52 Impatiens noli-tangere Niecierpek pospolity 

53 *Impatiens parviflora Niecierpek drobnokwiatowy 
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Betulaceae 

54 Alnus glutinosa Olsza czarna 

55 Alnus incana Olsza szara 

56 Betula pendula Brzoza brodawkowata 

Boraginaceae 

57 Myosotis palustris Niezapominajka błotna 

Brassicaceae 

58 Alliaria petiolata Czosnaczek pospolity 

59 Barbarea vulgaris Gorczycznik pospolity 

60 Capsella bursa-pastoris Tasznik pospolity 

61 Cardamine amara Rzeżucha gorzka 

62 Cardamine flexuosa Rzeżucha leśna 

63 Cardamine pratensis Rzeżucha łąkowa 

64 Dentaria bulbifera Żywiec cebulkowy 

65 Dentaria glandulosa Żywiec gruczołowaty 

66 Lunaria rediviva Miesiącznica trwała 

67 Raphanus sativus Rzodkiew zwyczajna 

68 Rorippa palustris Rzepicha błotna 

69 Rorippa sylvestris Rzepicha leśna 

Campanulaceae 

70 Campanula patula Dzwonek rozpierzchły 

71 Campanula persicifolia Dzwonek brzoskwiniolistny 

72 Campanula trachelium Dzwonek pokrzywolistny 

73 Phyteuma spicatum Zerwa kłosowa 

Caprifoliaceae 

74 Sambucus nigra Bez czarny 

75 Symphoricarpos albus Śnieguliczka biała 

76 Viburnum opulus Kalina koralowa 

Caryophyllaceae 

77 Cerastium holosteoides Rogownica pospolita 

78 Melandrium rubrum Bniec czerwony 

79 Moehringia trinervia Możylinek trójnerwowy 

80 Myosoton aquaticum Kościenica wodna 

81 Sagina procumbens Karmnik rozesłany 

82 Spergula arvensis Sporek polny 

83 Spergula rubra Muchotrzew polny 

84 Stellaria graminea Gwiazdnica trawiasta 

85 Stellaria media Gwiazdnica pospolita 

86 Stellaria nemorum Gwiazdnica gajowa 

87 Stellaria uliginosa Gwiazdnica bagienna 

Chenopodiaceae 

88 Chenopodium album Komosa biała 

Convallariaceae 

89 Maianthemum bifolium Konwalijka dwulistna 

90 Polygonatum multiflorum Kokoryczka wielokwiatowa 

91 Polygonatum verticillatum Kokoryczka okółkowa 

Cornaceae 

92 Cornus alba Dereń biały 
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Corylaceae 

93 Carpinus betulus Grab pospolity 

94 Corylus avellana Leszczyna pospolita 

Crassulaceae 

95 Sedum fabaria Rozchodnik karpacki 

Cyperaceae 

96 Carex brizoides Turzyca drżączkowata 

97 Carex hirta Turzyca owłosiona 

98 Carex ovalis Turzyca zajęcza 

99 Carex pallescens Turzyca blada 

100 Carex pilulifera Turzyca pigułkowata 

101 Carex remota Turzyca rzadkokłosa 

102 Carex sylvatica Turzyca leśna 

Dennstaedtiaceae 

103 Pteridium aquilinum Orlica pospolita 

Dipsacaceae 

104 Dipsacus sylvestris Szczeć pospolita 

Dryopteridaceae 

105 Dryopteris affinis Nerecznica mocna 

106 Dryopteris carthusiana Nerecznica krótkoostna 

107 Dryopteris dilatata Nerecznica szerokolistna 

108 Dryopteris filix-mas Nerecznica samcza 

109 Gymnocarpium dryopteris Cienistka trójkątna 

110 #Polystichum aculeatum Paprotnik kolczysty 

Equisetaceae 

111 Equisetum palustre Skrzyp błotny 

112 Equisetum sylvaticum Skrzyp leśny 

Ericaceae 

113 Vaccinium myrtillus Borówka czarna 

Euphorbiaceae 

114 Euphorbia amygdaloides Wilczomlecz migdałolistny 

115 Euphorbia peplus Wilczomlecz ogrodowy 

116 Mercurialis perennis Szczyr trwały 

Fabaceae 

117 Lathyrus pratensis Groszek łąkowy 

118 Lotus corniculatus Komonica zwyczajna 

119 Lotus uliginosus Komonica błotna 

120 Medicago lupulina Lucerna nerkowata 

121 *Robinia pseudoacacia Robinia akacjowa 

122 Trifolium pratense Koniczyna łąkowa 

123 Trifolium repens Koniczyna biała 

124 Vicia cracca Wyka ptasia 

125 Vicia sepium Wyka płotowa 

Fagaceae 

126 Fagus sylvatica Buk zwyczajny 

127 Quercus robur Dąb szypułkowy 

128 *Quercus rubra Dąb czerwony 

Gentianaceae 

129 #Gentiana asclepiadea Goryczka trojeściowa 
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Geraniaceae 

130 Geranium robertianum Bodziszek cuchnący 

Hypericaceae 

131 Hypericum maculatum Dziurawiec czteroboczny 

Juglandaceae 

132 *Juglans regia Orzech włoski 

Juncaceae 

133 Juncus effusus Sit rozpierzchły 

134 *Juncus tenuis Sit chudy 

135 Luzula luzuloides Kosmatka gajowa 

136 Luzula multiflora Kosmatka licznokwiatowa 

Lamiaceae 

137 Ajuga reptans Dąbrówka rozłogowa 

138 Galeobdolon luteum Gajowiec żółty 

139 Galeopsis bifida Poziewnik dwudzielny 

140 Galeopsis speciosa Poziewnik pstry 

141 Galeopsis tetrahit Poziewnik szorstki 

142 Glechoma hederacea Bluszczyk kurdybanek 

143 Lamium maculatum Jasnota plamista 

144 Lamium purpureum Jasnota purpurowa 

145 Lycopus europaeus Karbieniec pospolity 

146 Mentha arvensis Mięta polna 

147 Mentha longifolia Mięta długolistna 

148 Prunella vulgaris Głowienka pospolita 

149 Salvia glutinosa Szałwia lepka 

150 Stachys palustris Czyściec błotny 

151 Stachys sylvatica Czyściec leśny 

Lythraceae 

152 Lythrum salicaria Krwawnica pospolita 

Oleaceae 

153 Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 

Onagraceae 

154 Chamaenerion angustifolium Wierzbówka kiprzyca 

155 Circaea alpina Czartawa drobna 

156 Circaea lutetiana Czartawa pospolita 

157 Epilobium montanum Wierzbownica górska 

158 Epilobium palustre Wierzbownica błotna 

Orchidaceae 

159 #Platanthera bifolia Podkolan biały 

Oxalidaceae 

160 Oxalis acetosella Szczawik zajęczy 

161 *Oxalis fontana Szczawik żółty 

Pinaceae 

162 Abies alba Jodła pospolita 

163 Larix decidua Modrzew europejski 

164 Picea abies Świerk pospolity 

Plantaginaceae 

165 Plantago major Babka zwyczajna 
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Poaceae 

166 Agrostis capillaris Mietlica pospolita 

167 Alopecurus aequalis Wyczyniec czerwonożółty 

168 Alopecurus geniculatus Wyczyniec kolankowy 

169 Alopecurus pratensis Wyczyniec łąkowy 

170 Anthoxanthum odoratum Tomka wonna 

171 Brachypodium sylvaticum Kłosownica leśna 

172 Calamagrostis arundinacea Trzcinnik leśny 

173 Calamagrostis epigejos Trzcinnik piaskowy 

174 Calamagrostis villosa Trzcinnik owłosiony 

175 Dactylis glomerata Kupkówka pospolita 

176 Deschampsia caespitosa Śmiałek darniowy 

177 Deschampsia flexuosa Śmiałek pogięty 

178 Elymus repens Perz właściwy 

179 Festuca altissima Kostrzewa leśna 

180 Festuca arundinacea Kostrzewa trzcinowata 

181 Festuca gigantea Kostrzewa olbrzymia 

182 Festuca pratensis Kostrzewa łąkowa 

183 Glyceria fluitans Manna jadalna 

184 Holcus lanatus Kłosówka wełnista 

185 Holcus mollis Kłosówka miękka 

186 Hordelymus europaeus Jęczmieniec zwyczajny 

187 Lolium perenne Życica trwała 

188 Milium effusum Prosownica rozpierzchła 

189 Phleum pratense Tymotka łąkowa 

190 Poa annua Wiechlina roczna 

191 Poa compressa Wiechlina spłaszczona 

192 Poa nemoralis Wiechlina gajowa 

193 Poa palustris Wiechlina błotna 

194 Poa pratensis Wiechlina łąkowa 

195 Poa trivialis Wiechlina zwyczajna 

196 *Setaria pumila Włośnica sina 

Polygonaceae 

197 Polygonum aviculare Rdest ptasi 

198 Polygonum hydropiper Rdest ostrogorzki 

199 Polygonum lapathifolium Rdest szczawiolistny 

200 *Reynoutria japonica Rdestowiec ostrokończysty 

201 Rumex acetosella Szczaw polny 

202 Rumex obtusifolius Szczaw tępolistny 

Primulaceae 

203 Lysimachia nemorum Tojeść gajowa 

204 Lysimachia nummularia Tojeść rozesłana 

205 Lysimachia vulgaris Tojeść pospolita 

Ranunculaceae 

206 Caltha palustris Knieć błotna 

207 Ranunculus flammula Jaskier płomiennik 

208 Ranunculus repens Jaskier rozłogowy 

Rhamnaceae 

209 Frangula alnus Kruszyna pospolita 
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Rosaceae 

210 Alchemilla acutiloba Przywrotnik ostroklapowy 

211 Alchemilla monticola Przywrotnik pasterski 

212 Cerasus avium Wiśnia ptasia 

213 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 

214 Geum rivale Kuklik zwisły 

215 Geum urbanum Kuklik pospolity 

216 Potentilla anserina Pięciornik gęsi 

217 Potentilla erecta Pięciornik kurze ziele 

218 Potentilla reptans Pięciornik rozłogowy 

219 Rosa multiflora Róża wielokwiatowa 

220 Rubus caesius Jeżyna popielica 

221 Rubus hirtus Jeżyna gruczołowata 

222 Rubus idaeus Malina właściwa 

223 Rubus plicatus Jeżyna fałdowana 

224 Sorbus aucuparia Jarząb pospolity 

Rubiaceae 

225 Galium aparine Przytulia czepna 

226 Galium odoratum Przytulia wonna 

227 Galium saxatile Przytulia hercyńska 

228 Galium schultesii Przytulia Schultesa 

Salicaceae 

229 Populus tremula Topola osika 

230 Salix caprea Wierzba iwa 

231 Salix cinerea Wierzba szara 

232 Salix viminalis Wierzba wiciowa 

Saxifragaceae 

233 Chrysosplenium alternifolium Śledziennica skrętolistna 

Scrophulariaceae 

234 *Digitalis purpurea Naparstnica purpurowa 

235 *Mimulus guttatus Kroplik żółty 

236 Scrophularia nodosa Trędownik bulwiasty 

237 Scrophularia scopolii Trędownik omszony 

238 Veronica arvensis Przetacznik polny 

239 Veronica beccabunga Przetacznik bobowniczek 

240 Veronica chamaedrys Przetacznik ożankowy 

241 Veronica montana Przetacznik górski 

242 Veronica officinalis Przetacznik leśny 

243 Veronica serpyllifolia Przetacznik macierzankowy 

Simaroubaceae 

244 *Ailanthus altissima Bożodrzew gruczołowaty 

Spiraeaceae 

245 #Aruncus sylvestris Parzydło leśne 

Thelypteridaceae 

246 Oreopteris limbosperma Zaproć górska 

247 Phegopteris connectilis Zachyłka oszczepowata 

Tiliaceae 

248 Tilia cordata Lipa drobnolistna 
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Ulmaceae 

249 Ulmus glabra Wiąz górski 

Urticaceae 

250 Urtica dioica Pokrzywa zwyczajna 

Violaceae 

251 Viola reichenbachiana Fiołek leśny 

Vitaceae 

252 *Parthenocissus inserta Winobluszcz zaroślowy 

Mszaki 

Brachytheciaceae 

253 Brachythecium rutabulum Krótkosz pospolity 

Dicranaceae 

254 Dicranella heteromalla Widłoząbek włoskowy 

Ditrichaceae 

255 Ceratodon purpureus Zęboróg czerwonawy 

Fissidentaceae 

256 Fissidens taxifolius Skrzydlik cisolistny 

Marchantiaceae 

257 Marchantia polymorpha Porostnica wielokształtna 

Mniaceae 

258 Mnium hornum Merzyk groblowy 

Plagiomniaceae 

259 Plagiomnium affine Płaskomerzyk pokrewny 

260 Plagiomnium rostratum Płaskomerzyk dzióbkowaty 

261 Plagiomnium undulatum Płaskomerzyk falisty 

Plagiotheciaceae 

262 Plagiothecium denticulatum Dwustronek ząbkowany 

263 Plagiothecium laetum Dwustronek jasny 

Polytrichaceae 

264 Atrichum undulatum Żurawiec falisty 

265 Polytrichastrum formosum Złotowłos strojny 

266 Polytrichum juniperinum Płonnik jałowcowaty 

267 Polytrichum piliferum Płonnik włosisty 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [7] 
Objaśnienia: * rośliny inwazyjne, # rośliny prawnie chronione 

Jak wynika z tabeli 1 w fitocenozach z udziałem roślin inwazyjnych stwierdzono 
występowanie jedynie 5 gatunków chronionych: Allium ursinum, Aruncus sylvestris, 
Gentiana asclepiadea, Platanthera bifolia, Polystichum aculeatum. 

Gatunki inwazyjne roślin na obszarze Doliny Wapienicy najczęściej wnikają do 
zbiorowisk roślinnych zaburzonych i zdegradowanych, niosących ślady antropopresji 
lub też zbiorowisk synantropijnych. W takich zbiorowiskach udział gatunków chronio-
nych często jest znikomy, co wykazano w wyniku niniejszej inwentaryzacji przyrod-
niczej. 

3.2. Zbiorowiska roślinne z udziałem roślin inwazyjnych 

Na podstawie analizy składu florystycznego zdjęć fitosocjologicznych opisujących 
fitocenozy z udziałem roślin inwazyjnych w Dolinie Wapienicy zidentyfikowano 33 
zbiorowiska roślinne, w tym 26 zbiorowisk nieleśnych i 7 zbiorowisk leśnych. Syste-
matyka wyróżnionych syntaksonów przedstawia się następująco: 
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Cl.: BIDENTETEA TRIPARTITI R. Tx., Lohm. et Prsg 1950 
 O.: Bidentetalia tripartiti BR.-BL. ET R. TX. 1943 

  All.: Bidention tripartiti NORDH. 1940 

   Ass.: Polygono-Bidentetum (Koch 1926) Lohm. 1950 

Cl.: STELLARIETEA MEDIAE R. TX., LOHM. et PRSG. 1950 

 O.: Sisymbrietalia J. TX. 1961 

  All.: Sisymbrion officinalis R. TX., LOHM., PRSG 1950 

Ass.: Erigeronto-Bryetum Balcerk. ap. Balcerk. et Rusińska 1987 

Cl.: EPILOBIETEA ANGUSTIFOLII R. TX. ET PRSG 1950 

 O.: Atropetalia VLIEG. 1937 

  All.: Epilobion angustifolii (RÜBEL 1933) SOÓ 1933 

   Ass.: Digitali purpureae-Epilobietum SCHWICK. EM. R. TX. 1950 
   Zbiorowisko Calamagrostis arundinacea 

   Zbiorowisko Erechtites hieracifolia 

  All.: Sambuco-Salicion R. TX. et NEUM 1950 

   Ass.: Rubetum idaei Preiff. 1936 em. Oberd. 1973 

Ass.: Senecionetum fuchsii (Kaiser 1926) Preiff. 1936 em. 

  All.: Atropion belladonnae BR.-BL. 1930 EM. OBERD. 1957 

   Ass.: Pteridietum aquilini JOUANNE et CHOUARD 1929 

 Cl.: ARTEMISIETEA VULGARIS LOHM., PRSG et R. TX. in R. TX. 1950 

SCl.: Galio-Urticenea (PASS. 1967) 

  O.: Glechometalia hederaceae R. TX. in. R. TX. et BRUN-HOOL 1975 

   All.: Aegopodion podagrariae R. TX. 1967 

    Ass.: Chaerophylletum aromatici GUTTE 1963 
Ass.: Urtico-Aegopodietum podagrariae (R. TX. 1963 n.n.) em. DIERSCHKE 1974 

   All.: Alliarion Oberd. (1957) 1962 

Ass.: Impatientetum parviflorae BRZEG 1989 ex BORYSIAK 1994 

  O.: Convolvuletalia sepium R. TX. 1950 

   All.: Convolvulion sepium R. Tx. 1947 em. MÜll. 1981 

    Ass.: Calystegio-Eupatorietum GÖRS 1974 

    Zbiorowisko Reynoutria japonica 

Zbiorowiska o dyskusyjnej przynależności syntaksonomicznej: 

   Zbiorowisko Helianthus tuberosus 

Cl.: AGROPYRETEA INTERMEDIO-REPENTIS (OBERD. et all. 1967) MÜLLER et GÖRS 1969 

O.: Agropyretalia intermedio-repentis (OBERD. et all. 1967) MÜLLER et GÖRS 1969 
  All.: Convolvulo-Agropyrion repentis GÖRS 1966 

   Ass.: Poo-Tussilaginetum farfarae R. TX. 1931 

Cl.: MONTIO-CARDAMINETEA BR.-BL. et R. TX. 1943 

 O.: Montio-Cardaminetalia PAWŁ. 1928 

  All.: Cardamino-Montion BR.-BL. 1925 

   Ass.: Cardamino-Chrysoplenietum alternifolii MAAS 1959 

   Ass.: Caricetum remotae (Kästner 1941) Schwick. 1944 

Cl.: PHRAGMITETEA R. TX. Et PRSG 1942 

 O.: Phragmitetalia KOCH 1926 

  All.: Sparganio-Glycerion fluitantis BR.-BL. Et SISS. in BOER 1942 

Ass.: Sparganio-Glycerietum fluitantis BR.-BL. 1925 n.n. (= Glycerietum fluitantis WILZEK 1935) 

Ass.: Veronico beccabungae-Mimuletum guttati NIEMANN 1965 
Zbiorowisko o dyskusyjnej przynależności syntaksonomicznej: 

   Zbiorowisko Mimulus guttatus-Stellaria alsine 

Cl.: MOLINIO-ARRHENATHERETEA R. TX. 1937 

 O.: Plantaginetalia majoris R. TX. (1943) 1950 
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  All.: Polygonion avicularis BR.-BL. 1939 ex AICH. 1933 
Ass.: Juncetum tenuis (Diem., Siss. et Westh. 1940) Schwick. 1944 em. R. Tx. 1950 

 O.: Trifolio fragiferae-Agrostietalia stoloniferae R. TX. 1970 

  All.: Agropyro-Rumicion crispi NORDH. 1940 em. R. TX. 1950 

   Zbiorowisko Alopecurus geniculatus 

 O.: Arrhenatheretalia PAWŁ. 1928 

  All.: Cynosurion R. TX. 1947 

Ass.: Anthoxantho-Agrostietum Sillinger 1933 em. Jurko 1969 

Zbiorowiska o dyskusyjnej przynależności syntaksonomicznej: 

   Zbiorowisko Juncus effusus 

Cl.: BETULO-ADENOSTYLETEA BR.-BL. 1948 

 O.: Calamagrostietalia villosae PAWŁ. et ALL. 1928 
  All.: Adenostylion alliariae BR.-BL. 1925 

   Ass.: Petasitetum albi ZLATN. 1928 

Zbiorowiska o dyskusyjnej przynależności: 

   Zbiorowisko Carex brizoides 

Cl.: QUERCO-FAGETEA Br.-Bl. et Vlieg.1937 

 O.: Fagetalia sylvaticae Pawł. in. Pawł., Sokoł et Wallisch 1928 

All.: Alno-Ulmion Br.-Bl. et R. Tx. 1943 

 SubAll.: Alnenion glutinoso-incanae OBERD. 1953 

  Ass.: Alnetum incanae LÜDI 1921 

All.: Carpinion betuli ISSL. 1931 em. OBERD. 1953 

  Ass.: Tilio cordatae-Carpinetum betuli TRACZ. 1962 

  Zbiorowisko Corylus avellana 
All.: Fagion sylvaticae R. TX. et DIEM. 1936 

 SubAll.: Luzulo-Fagenion (Lohm. ex R. Tx. 1954) Oberd. 1957 

Ass.: Luzulo luzuloidis-Fagetum (Du Rietz 1923) Markgr. 1932 em. Meusel 1937 

SubAll.: Dentario glandulosae-Fagenion OBERD. ET MÜLLER 1984 

Ass.: Dentario glandulosae-Fagetum W. MAT. 1964 ex GUZIKOWA et KORNAŚ 1969 

  All.: Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani KLIKA 1955 

   Ass.: Lunario-Aceretum GrÜneberg et Schlüt. 1957 

Zbiorowiska o dyskusyjnej przynależności syntaksonomicznej: 

   Zbiorowisko Quercus rubra 

 

Udział roślin inwazyjnych w zbiorowiskach roślinnych Doliny Wapienicy oceniony 

na podstawie ich częstości występowania oraz współczynnika pokrycia przedstawia 

tabela 2. 

Tabela 2. Udział inwazyjnych gatunków w zbiorowiskach roślinnych Doliny Wapienicy 

Lp. Nazwa 

gatunku 

Nazwa zbiorowiska  Udział  

w zbiorowisku 

Liczba 

zbiorowisk 

1 Impatiens 

parviflora 

Chaerophylletum aromatici 1125 18 

  

Calystegio-Eupatorietum V1106 

 

Polygono-Bidentetum  3100 

Zb.Calamagrostis arundinacea II47 

Sparganio-Glycerietum fluitantis 15 

Impatientetum parviflorae 45125 

Zb. Juncus effusus 1167 

Petasitetum albi 11875 



 
Zbigniew Wilczek, Paulina Oleszyńska 

 

64 

Rubetum idaei 21880 

Anthoxantho-Agrostietum 110 

Pteridietum aquilini 11750 

Caricetum remotae 11750 

Senecionetum fuchsii 23750 

Urtico-Aegopodietum podagrariae 1375 

Lunario-Aceretum V1558 

Luzulo luzuloidis-Fagetum II57 

Zb. Quercus rubra 15 

Dentario glandulosae-Fagetum 31813 

2 Digitalis 

purpurea 

Polygono-Bidentetum 13 15 

  

Zb.Calamagrostis arundinacea V1889 

 

Zb. Juncus effusus 3173 

Petasitetum albi 1250 

Rubetum idaei 15 

Zb. Alopecurus geniculatus 13750 

Zb. Carex brizoides 1250 

Zb. Erechtites hieracifolia 11750 

Pteridietum aquilini 1500 

Cardamino-Chrysoplenietum 
alternifolii 

110 

Digitali purpureae-Epilobietum 26250 

Erigeronto-Bryetum 16250 

Lunario-Aceretum II1 

Luzulo luzuloidis-Fagetum III668 

Dentario glandulosae-Fagetum 25 

3 Bidens 
frondosa 

Chaerophylletum aromatici 1125 10 

  

Juncetum tenuis II2 

 

Calystegio-Eupatorietum I750 

Polygono-Bidentetum 35417 

Sparganio-Glycerietum fluitantis 1875 

Zb. Helianthus tuberosus 110 

Impatientetum parviflorae 2440 

Petasitetum albi 1250 

Poo-Tussilaginetum farfarae 15 

Anthoxantho-Agrostietum 11750 

4 Juncus tenuis Juncetum tenuis V3861 7 

  

Calystegio-Eupatorietum I100 

 

Polygono-Bidentetum 13 

Zb.Calamagrostis arundinacea III5 

Sparganio-Glycerietum fluitantis 1250 

Zb. Juncus effusus 1583 

Zb. Alopecurus geniculatus 110 
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5 Quercus 

rubra 

Lunario-Aceretum II253 5 

  

Luzulo luzuloidis-Fagetum III3724 

 Zb. Quercus rubra 26255 

Alnetum incanae 110 

Tilio cordatae-Carpinetum betuli 13760 

6 Galinsoga 

ciliata 

Juncetum tenuis I1 4 

  
Polygono-Bidentetum 1583 

 Zb. Helianthus tuberosus 11750 

Impatientetum parviflorae 1938 

7 Mimulus 

guttatus 

Calystegio-Eupatorietum I100 4 

  

Sparganio-Glycerietum fluitantis 21750 

 
Zb. Mimulus guttatus-Stellaria 

alsine 
11750 

Veronico beccabungae-Mimuletum 

guttati 

11750 

8 Robinia 

pseudoacacia 
Chaerophylletum aromatici 13 4 

  
Poo-Tussilaginetum farfarae 1250 

 Lunario-Aceretum II500 

Alnetum incanae 13750 

9 Solidago 

canadensis 
Chaerophylletum aromatici 1125 4 

  
Juncetum tenuis I1 

 Calystegio-Eupatorietum II752 

Poo-Tussilaginetum farfarae 2255 

10 Erechtites 

hieracifolia 
Juncetum tenuis I194 3 

  Zb. Calamagrostis arundinacea I386  
Zb. Erechtites hieracifolia 13750 

11 Conyza 

canadensis 
Juncetum tenuis I1 2 

  Zb. Calamagrostis arundinacea I1  

12 Juglans regia Chaerophylletum aromatici 13 2 
  Lunario-Aceretum I1  

13 Parthenociss

us inserta 

Chaerophylletum aromatici 11563 2 

  Lunario-Aceretum II833  

14 Ailanthus 

altissima 

Zb. Corylus avellana 120 1 

15 Helianthus 

tuberosus 
Zb. Helianthus tuberosus 18750 1 

16 Oxalis 

fontana 

Polygono-Bidentetum 3173 1 

17 Padus 

serotina 

Zb. Quercus rubra 1250 1 
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18 Reynoutria 

japonica 

Zb. Reynoutria japonica 18750 1 

19 Rudbeckia 

laciniata 

Chaerophylletum aromatici 13 1 

20 Setaria 

pumila 

Juncetum tenuis I1 1 

21 Solidago 

gigantea 

Rubetum idaei 1875 1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [7] 

Najwięcej gatunków roślin inwazyjnych (18) stwierdzono w zbiorowiskach nieleś-

nych. W zbiorowiskach leśnych odnotowano jedynie 8 gatunków roślin inwazyjnych. 

Roślinami inwazyjnymi, które najbardziej rozprzestrzeniły się w zbiorowiskach nie-

leśnych Doliny Wapienicy są: Impatiens parviflora (14 zbiorowisk), Digitalis purpurea 
(13 zbiorowisk), Bidens frondosa (10 zbiorowisk), Juncus tenuis (7 zbiorowisk). 

Najwięcej gatunków inwazyjnych występowało w zespołach Chaerophylletum aro-

matici (7) i Calystegio-Eupatorietum (6) reprezentujących naturalne i półnaturalne zbio-
rowiska typu okrajkowego. Na inwentaryzowanym obszarze płaty tych zespołów wy-

kształcały się w sąsiedztwie dróg leśnych oraz rowów, w których okresowo może stag-

nować woda, a także na składowiskach drewna i w miejscach źródliskowych. Kolejne 
zespoły z największym udziałem gatunków inwazyjnych to: Juncetum tenuis (7), który 

wykształca się w miejscach wydeptywanych (na ścieżkach oraz na składowiskach 

drewna) oraz zespół Polygono-Bidentetum (6) należący do grupy zbiorowisk nitrofilnych 

terofitów porastających okresowo wysychające kałuże, często spotykane na drogach 
leśnych. Dosyć bogate w gatunki inwazyjne są także: zbiorowisko Calamagrostis 

arundinacea (5) spotykane w miejscach prześwietlonych, najczęściej na zrębach, oraz 

zespół Sparganio-Glycerietum fluitantis (4), którego fitocenozy porastają miejsca 
zabagnione w pobliżu dróg leśnych ograniczających spływ powierzchniowy i przyczy-

niających się do stagnowania wody. W pozostałych zbiorowiskach zidentyfikowano 3 

lub mniej gatunków inwazyjnych. 

W zbiorowiskach leśnych roślinami inwazyjnymi, które opanowały największą 
liczbę zbiorowisk są: Quercus rubra (5), Impatiens parviflora (4), Digitalis purpurea (3). 

Zbiorowiskiem leśnym, w którym zidentyfikowano największą liczbę gatunków 

inwazyjnych jest Lunario-Aceretum (6). Płaty tego zespołu były notowane na dnie 
Doliny Wapienicy w pobliżu uregulowanego odcinka potoku oraz asfaltowej drogi, 

a także na stromych stokach opadających w kierunku Potoku Wapienica, na odcinku 

poniżej zapory. Kolejnym zbiorowiskiem, wyróżniającym się pod względem liczby 
gatunków inwazyjnych jest zespół Luzulo luzuloidis-Fagetum (3). Płaty tego zespołu 

wykształcały się w sąsiedztwie szlaku turystycznego, dróg leśnych, leśniczówki Wielka 

Łąka oraz w pobliżu zrębów i sztucznego nasadzenia świerka i modrzewia. Taką samą 

liczbę gatunków inwazyjnych odnotowano w zbiorowisku z Quercus rubra (3), w pła-
tach spotykanych w sąsiedztwie leśniczówki Wielka Łąka. W pozostałych zbioro-

wiskach leśnych występują nie więcej niż dwa gatunki inwazyjne. 

Na wyróżnienie zasługują również rośliny inwazyjne odnotowane na jednym stano-
wisku, osiągające największy współczynnik pokrycia (8750), takie jak Helianthus 

tuberosus oraz Reynoutria japonica. Gatunki te stwierdzono w pobliżu stacji hodowli 

dzików, gdzie pierwszy z wymienionych gatunków jest uprawiany jako pasza dla dzików, 
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a drugi rośnie w sąsiedztwie zagrody, gdzie w przeszłości hodowano dziki. Spośród 

gatunków występujących na jednym stanowisku warto zwrócić uwagę na Ailanthus 

altissima rosnący w zaroślach leszczynowych w pobliżu leśniczówki Wielka Łąka, 
gdzie najprawdobodobniej został naszadzony ze względu na walory estetyczne. 

3.3. Siedliska przyrodnicze z udziałem gatunków inwazyjnych 

Na terenie Doliny Wapienicy, na podstawie inwentaryzacji zbiorowisk roślinnych 

wyróżniających się udziałem roślin inwazyjnych zidentyfikowano występowanie 6 sied-

lisk przyrodniczych o znaczeniu europejskim, w tym 2 siedliska o znaczeniu priory-
tetowym. Ich wykaz wraz z identyfikatorami fitosocjologicznymi zestawiono w tabeli 3. 

Tabela 3. Siedliska przyrodnicze o znaczeniu europejskim z udziałem roślin inwazyjnych na terenie Doliny 
Wapienicy 

Kod siedliska 

przyrodniczego 

Nazwa siedliska przyrodniczego Identyfikatory 

fitosocjologiczne 

6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) Petasitetum albi 

9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion) Luzulo luzuloidis-Fagetum 

9130 Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-

Fagenion) 

Dentario glandulosae-

Fagetum 

9170 Grąd środkowoeuropejski 

i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, 

Tilio-Carpinetum) 

Tilio cordatae-Carpinetum 

betuli 

*9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na 

stromych stokach i zboczach (Tilio 
plathyphyllis-Acerion) 

Lunario-Aceretum 

*91E0 Łęgi wierzbowo-topolowe, olszowe 

i jesionowe (Alnenion glutinoso-incanae 

Alnetum incanae 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [7] 
Objaśnienia: * siedliska o znaczeniu priorytetowym 

Siedliskami przyrodniczymi o znaczeniu europejskim, które są szczególnie zagro-

żone inwazją obcych gatunków roślin w Dolinie Wapienicy, są leśne siedliska przyrod-
nicze. Spośród nieleśnych siedlisk przyrodniczych wykazano udział roślin inwazyj-

nych jedynie w ziołoroślach górskich. 

4. Podsumowanie 

Na terenie Doliny Wapienicy stwierdzono występowanie gatunków inwazyjnych, 
zarówno w zbiorowiskach nieleśnych, jak i w zbiorowiskach leśnych. Najwięcej zbio-

rowisk z udziałem gatunków inwazyjnych należy do klas: Querco-Fagetea (7) i Epilo-

bietea angustifolii (6) oraz podklasy Galio-Urticenea (6). Największa liczba zbioro-

wisk należących do klasy Querco-Fagetea związana jest z dominacją lasów liściastych 
i znacznym ich zróżnicowaniu na inwentaryzowanym obszarze. 

Podatne na inwazję obcych gatunków w Dolinie Wapienicy roślin są zbiorowiska 

z klasy Epilobietea angustifolii. Obejmuje ona nitrofilne zbiorowiska terofitów, bylin 
i krzewów związanych z regeneracją lasów po zniszczeniach w drzewostanie spowo-

dowanych czynnikami naturalnymi lub gospodarką leśną [12]. Zbiorowiska należące 

do tej klasy (Digitali purpureae-Epilobietum, zbiorowisko Calamagrostis arundinacea, 
zbiorowisko Erechtites hieracifolia, Rubetum idaei, Senecionetum fuchsii i Pteridietum 
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aquilini) charakteryzowały się występowaniem sporej liczby gatunków inwazyjnych. 

Na szczególną uwagę zasługuje naparstnica purpurowa Digitalis purpurea, która oprócz 

zespołu Senecionetum fuchsii występowała we wszystkich zbiorowiskach z klasy 
Epilobietea angustifolii. Gatunek ten po Impatiens parviflora, jest drugim najliczniej 

występującym gatunkiem w zbiorowiskach Doliny Wapienicy, notowany był aż w 16 

zbiorowiskach. Digitalis purpurea preferuje takie siedliska jak: lasy świerkowe, zarośla, 

wyręby, murawy i antropogeniczne siedliska. Dogodne warunki do rozprzestrzeniania 
się naparstnicy purpurowej stwarza gospodarka leśna, a szczególnie powstające po 

wycince lasów siedliska porębowe. Z tego też powodu na terenie Doliny Wapienicy, 

jak i całego Beskidu Śląskiego, Digitalis purpurea szybko się rozprzestrzenia [15-17]. 
Najczęściej spotykanym gatunkiem inwazyjnym na terenie Doliny Wapienicy był 

Impatiens parviflora. Jak podają Zając i in. Impatiens parviflora w Karpatach jest ga-

tunkiem pospolitym. Występuje zarówno w siedliskach ruderalnych, jak półnatural-
nych zaroślach i w lasach, szczególnie liściastych. W przypadku niecierpka drobnokwia-

towego również główną przyczyną rozprzestrzeniania się tego gatunku jest gospodarka 

leśna np. szkółki leśne, zalesiane zręby i drogi, którymi transportowane są ścięte drzewa. 

Kolejną drogą migracji są szlaki turystyczne [17]. Na obszarze Doliny Wapienicy 
liczne stanowiska tego gatunku były notowane w zbiorowiskach okrajkowych przy 

szlakach turystycznych i drogach biegnących dnem Doliny. Pomimo tego, że Impa-

tiens parviflora może masowo pojawiać się w zbiorowiskach i jest uznany za wskaźnik 
degeneracji siedliska przyrodniczego, to przeprowadzone badania wskazują na to, że 

nie można jednoznacznie stwierdzić, iż Impatiens parviflora powoduje wypieranie 

rodzimych gatunków [18], a jego obecność wykazywana była w typowo wykształ-

conych płatach zbiorowisk leśnych wyróżniających się zróżnicowanym pod względem 
wiekowym drzewostanem i udziałem roślin chronionych w runie, co zaobserwowano 

również w Dolinie Wapienicy. 

Obecność w zbiorowiskach roślinnych Doliny Wapienicy licznych gatunków inwa-
zyjnych jest następstwem antropopresji. Niekorzystny wpływ na naturalne siedliska ma 

wcześniej już wspomniana gospodarka leśna, która prowadzi do destabilizacji zbioro-

wisk roślinnych, a to z kolei powoduje łatwe wnikanie gatunków inwazyjnych roślin 
[15, 19]. Na obszarze Doliny Wapienicy widoczne są oznaki działalności gospodarki 

leśnej, są to m.in. składowiska drewna, szlaki zrywkowe oraz miejsca spalania kory 

i gałęzi drzew. Kolejny problem stanowią wszelkiego rodzaju struktury liniowe m.in. 

drogi utwardzone czy ścieżki leśne, rowy oraz koryta rzeczne, a w szczególności te 
uregulowane [20]. Dolina Wapienicy jest bogata w liczne potoki, szlaki turystyczne, 

ścieżki leśne i drogi utwardzone. Na jej terenie znajduje się również uregulowany odcinek 

Potoku Wapienica. Największe nagromadzenie fitocenoz z udziałem gatunków inwa-
zyjnych stwierdzono właśnie wzdłuż utwardzonej drogi biegnącej dnem Doliny oraz 

wzdłuż uregulowanego odcinka Potoku Wapienica [7]. Doliny rzeczne, czy doliny mniej-

szych potoków są szczególnie narażone na kolonizowanie ich przez gatunki inwazyjne, 
które później mogą przenikać do innych siedlisk [21]. Na obszarze Doliny Wapienicy, 

pomimo tego, że na jej terenie znajduje się wiele potoków, inwazja gatunków roślin 

nie jest aż tak znacząca. Z pewnością ma na to wpływ wysokość nad poziomem morza. 

Tokarska-Guzik podaje, że wraz ze wzrostem n.p.m. maleje liczba roślin inwazyjnych. 
Głównym czynnikiem wpływającym na taką zależność są uwarunkowania klimatyczne, 
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które zmieniają się wraz ze wzrostem n.p.m. Większa koncentracja gatunków inwazyj-

nych na obszarach górskich ma miejsce do 500 m n.p.m. [16]. 

Do rozprzestrzeniania się gatunków inwazyjnych na obszarze Doliny Wapienicy 
przyczyniła się także gospodarka łowiecka. Na badanym terenie zaobserwowano wiele 

śladów działalności łowieckiej w postaci paśników czy zagrody dla dzików, przy której 

znajdowało się jedyne stanowisko Reynoutria japonica oraz uprawa Helianthus 

tuberosus. 
Kolejnym rodzajem antropopresji w Dolinie Wapienicy jest turystyka i rekreacja. 

Na obszarze Doliny występują liczne szlaki turystyczne, a jej lokalizacja w obrębie 

miasta Bielsko-Biała powoduje, że ruch turystyczny w Dolinie Wapienicy jest duży, co 
sprzyja inwazji obcych gatunków roślin [22]. 

W związku z tym, że Dolina Wapienicy znajduje się w obrębie Obszaru Ochrony 

Siedlisk Natura 2000 Beskid Śląski wytypowano w oparciu o wyróżnione zbiorowiska 
z udziałem roślin inwazyjnych 6 siedlisk przyrodniczych narażonych na ich nieko-

rzystne oddziaływanie. Jednym z zaleceń ochronnych dla tych siedlisk jest eliminacja 

gatunków inwazyjnych oraz prowadzenie gospodarki leśnej, czy turystyki i rekreacji 

w taki sposób, żeby nie przyczyniać się ich rozprzestrzeniania [23-25]. 
Wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej w Zespole przyrodniczo-

krajobrazowym „Dolina Wapienicy”, stanowiące podstawę do opracowania metod 

zwalczania roślin inwazyjnych, przekazano do Nadleśnictwa Bielsko, w celu ich wy-
korzystania do realizacji projektów dotyczących ochrony różnorodności biologicznej 

na tym cennym pod względem przyrodniczym obszarze. 
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Inwentaryzacja przyrodnicza jako podstawa zwalczania roślin inwazyjnych 

na obszarach chronionych 

Streszczenie 
Inwazje roślinne obok bezpośredniej utraty siedlisk, stanowią jedną z najpoważniejszych przyczyn zmniej-
szania bioróżnorodności w skali globalnej. W ostatnich latach coraz częściej podejmuje się działania 
zmierzające do bezpośredniej eliminacji inwazyjnych gatunków roślin. Aby podjąć właściwe czynności zmie-
rzające do zwalczania roślin inwazyjnych na obszarach chronionych konieczna jest ich inwentaryzacja. 
W pracy przedstawiono metody i wyniki inwentaryzacji fitocenoz roślin inwazyjnych na terenie Zespołu 
przyrodniczo-krajobrazowego „Dolina Wapienicy” wchodzącego w skład innych obszarów chronionych 
takich jak: Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 Beskid Śląski PLH240005 oraz Park Krajobrazowy Be-
skidu Śląskiego. Celem przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej polegającej na identyfikacji i opisie 

metodą zdjęć fitosocjologicznych Brauna-Blanqueta fitocenoz z udziałem inwazyjnych gatunków roślin 
była: charakterystyka flory fitocenoz z udziałem roślin inwazyjnych ze szczególnym uwzględnieniem 
roślin podlegających ochronie prawnej, dla których rośliny inwazyjne mogą stanowić zagrożenie; charakte-
rystyka zbiorowisk roślinnych z udziałem roślin inwazyjnych; ocena udziału gatunków inwazyjnych 
w zbiorowiskach roślinnych; wytypowanie siedlisk przyrodniczych Natura 2000 z udziałem gatunków 
inwazyjnych. 
Dolina Wapienicy w Beskidzie Śląskim jest obszarem zlokalizowanym w granicach miasta Bielsko-Biała, 
na terenie Nadleśnictwa Bielsko. Presja ze strony człowieka na środowisko naturalne Doliny Wapienicy 

jest duża. Jej źródłem jest m.in. gospodarka leśna, gospodarka łowiecka, turystyka, rekreacja oraz wszel-
kiego rodzaju inwestycje przeprowadzone na jej obszarze, takie jak zbiornik zaporowy Wielka Łąka, 
regulacja części koryta Potoku Wapienica, obiekty gastronomiczne). W wyniku antropopresji dochodzi do 
degeneracji naturalnych zbiorowisk roślinnych oraz wykształcania się roślinności o charakterze antropo-
genicznym z udziałem roślin inwazyjnych. 
Inwentaryzację zbiorowisk roślinnych z udziałem gatunków inwazyjnych w Dolinie Wapienicy prze-
prowadzono w sezonie wegetacyjnym 2020 roku. 
W zbiorowiskach roślinnych Doliny Wapienicy odnotowano 21 gatunków inwazyjnych roślin, co stanowi 

7,9% flory inwentaryzowanych fitocenoz. Gatunkami inwazyjnymi najczęściej występującymi w zbioro-
wiskach nieleśnych, są: Impatiens parviflora, Digitalis purpurea, Bidens frondosa oraz Juncus tenuis. Z kolei 
w zbiorowiskach leśnych naczęściej odnotowywano takie gatunki inwazyjne jak: Quercus rubra, Impatiens 
parviflora oraz Digitalis purpurea. Optymistycznym rezultatem przeprowadzonych badań jest stwierdzenie 
na obszarze Doliny Wapienicy tylko pojedynczych stanowisk silnie inwazyjnych gatunków: Reynoutria 
japonica, Helianthus tuberosus i Ailanthus altissima. W trakcie badań w zbiorowiskach roślinnych, w których 
występowały gatunki inwazyjne, odnotowano jedynie 5 gatunków podlegających ochronie prawnej. 
Rozpoznano 33 zbiorowiska roślinne z udziałem gatunków inwazyjnych, w tym 26 zbiorowisk nieleśnych 

i 7 zbiorowisk leśnych. 
Różnorodność gatunków inwazyjnych była największa w zbiorowiskach: Chaerophylletum aromatici, 
Juncetum tenuis, Calystegio-Eupatorietum, Polygono-Bidentetum, Lunario-Aceretum. 
Na obszarze Doliny Wapienicy wytypowano 6 siedlisk przyrodniczych o znaczeniu europejskim, w tym 2 
siedliska priorytetowe, które są zagrożone ze względu na inwazję obcych gatunków roślin. Są to głównie 
leśne siedliska przyrodnicze, co wynika ze specyfiki roślinności tego cennego pod względem przyrodniczym 
obszaru. 
Wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej w Zespole przyrodniczo-krajobrazowym „Dolina 
Wapienicy”, stanowiące podstawę do opracowania metod zwalczania roślin inwazyjnych, przekazano do 

Nadleśnictwa Bielsko, w celu ich wykorzystania do realizacji projektów dotyczących ochrony różnorod-
ności biologicznej na tym cennym pod względem przyrodniczym obszarze. 
Słowa kluczowe: rośliny inwazyjne, inwentaryzacja przyrodnicza, ochrona przyrody, fitosocjologia, Karpaty 
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Nature inventory as the basis for combating invasive plants in protected areas 

Abstract 
Plant invasions, apart from direct loss of habitats, constitute one of the most serious causes of biodiversity 
loss on a global scale. In recent years, activities aimed at direct elimination of invasive plant species have 
been undertaken more and more often. In order to take appropriate actions aimed at combating invasive 
plants in protected areas, it is necessary to inventory them. The paper presents the methods and results of 
the inventory of invasive plant phytocoenoses in the "Dolina Wapienicy" nature and landscape complex, 

which is part of other protected areas, such as: Natura 2000 Beskid Śląski PLH240005 and the Beskid 
Śląski Landscape Park. The purpose of the nature inventory conducted, consisting in the identification and 
description of phytocoenoses with the participation of invasive plant species using the Braun-Blanquet 
phytosociological relevés method, was to: characterize the flora of phytocoenoses involving invasive 
plants, especially legally protected plants, for which invasive plants may pose a threat; characteristics of 
plant communities with invasive plants; assessment of the share of invasive species in plant communities; 
selection of Natura 2000 natural habitats with the participation of invasive species. 
The Wapienica Valley in the Silesian Beskids is an area located within the city limits of Bielsko-Biała, in 

the Bielsko Forest District. Human pressure on the natural environment of the Wapienica Valley is high. Its 
source is, among others forestry, hunting, tourism, recreation and all kinds of investments carried out in its 
area, such as the Wielka Łąka dam reservoir, regulation of a part of the Wapienica Stream bed, catering 
facilities. As a result of anthropopressure, natural plant communities degenerate and anthropogenic vege-
tation forms with the participation of invasive plants. 
An inventory of plant communities with the participation of invasive species in the Wapienica Valley was 
carried out in the growing season of 2020. 
In the plant communities of the Wapienica Valley, 21 species of invasive plants were recorded, which 
constitutes 7.9% of the flora of the inventoried phytocoenoses. The most common invasive species in non-

forest communities are: Impatiens parviflora, Digitalis purpurea, Bidens frondosa and Juncus tenuis. In 
turn, in forest communities, the most common were such invasive species as: Quercus rubra, Impatiens 
parviflora and Digitalis purpurea. An optimistic result of the research carried out is the finding of only 
single sites of highly invasive species in the area of the Wapienica Valley: Reynoutria japonica, Helianthus 
tuberosus and Ailanthus altissima. During the research, only 5 species under legal protection were recorded 
in plant communities with invasive species. 
33 plant communities with the participation of invasive species were identified, including 26 non-forest 
communities and 7 forest communities. 

The diversity of invasive species was greatest in the communities: Chaerophylletum aromatici, Juncetum 
tenuis, Calystegio-Eupatorietum, Polygono-Bidentetum, Lunario-Aceretum. 
In the area of the Wapienica Valley, 6 natural habitats of European importance have been selected, 
including 2 priority habitats which are endangered due to the invasion of alien plant species. These are 
mainly forest natural habitats, which results from the specific of the vegetation of this valuable area in 
terms of nature. 
The results of the nature inventory carried out in the "Wapienica Valley" nature and landscape complex, 
constituting the basis for the development of methods of combating invasive plants, were transferred to the 

Bielsko Forest District in order to use them for the implementation of projects related to the protection of 
biodiversity in this valuable natural area. 
Keywords: invasive plants, nature inventory, nature protection, phytosociology, Carpathians 
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Barbara Sensuła1 

Analiza zmian składu izotopowego węgla 

oraz fotosyntetycznego współczynnika wykorzystania 

wody przez sosnę zwyczajną rosnącą w Zagłębiu 

Dąbrowskim w okresie industrialnym 

i postindustrialnym 

1. Wprowadzenie 

Celem badań prowadzonych od kilkunastu lat w Zakładzie Geochronologii i Badań 

Izotopowych Środowiska Instytutu Fizyki – Centrum Naukowo-Dydaktycznego Poli-
techniki Śląskiej jest analiza wpływu zmian klimatu i efektu antropogenicznego oraz 

monitoring wpływu działalności człowieka w okresie industrialnym i postindustrialnym, 

ze szczególnym uwzględnieniem okresu wdrażania polityki proekologicznej na Śląsku 

i okresu post-industrialnego. Obserwowany w ostatnich dekadach wzrost emisji, a w kon-
sekwencji i immisji zanieczyszczeń na obszarze Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrow-

skiego związany był i jest ze spalaniem paliw kopalnych w przemyśle (m.in. górnictwie, 

hutnictwie), gospodarstwach domowych oraz transporcie drogowym. 
Obserwowane zmiany środowiska spowodowane m.in. działalnością człowieka, 

głównie emisją CO2 do atmosfery ze spalania paliw kopalnych i innych zanieczyszczeń 

emitowanych do atmosfery, mogą stanowić poważne zagrożenie dla życia na Ziemi 
i rozwoju cywilizacyjnego ludzkości [1]. Spalanie paliw kopalnych, związane z różno-

rodną działalnością człowieka jest jednym z głównych źródeł frakcjonowania izotopów 

węgla w środowisku i ma silny wpływ na koncenrtrację 13CO2 w powietrzu (rys. 1). 

Podczas spalania paliw kopalnych uwalniany jest do atmosfery węgiel zubożony 
w izotopy 13C i 14C. 

 

 

Rysunek 1. Wzrost koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze oraz zmiana składu izotopowego powietrza 
na skutek antropogenicznej emisji dwutlenku węgla. Źródło: opracowanie własne na podstawie [2, 3] 

Spośród trzech naturalnych izotopów węgla, dwa są stabilne (12C, 13C) a jeden radio-
aktywny (14C) o czasie połowicznego zaniku 5730 lat. Występują one odpowiednio 

często we wszechświecie: 12C – 98,9%; 13C – 1,1%, 14C – występuje w śladowych 

ilościach. Cykl geochemiczny węgla, a więc cykl biochemiczny i mineralny, przyczy-

 
1 barbara.sensula@polsl.pl, Zakład Geochronologii i Badań Izotopowych Środowiska, Instytut Fizyki – Centrum 

Naukowo-Dydaktyczne, Politechnika Śląska. 
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nia się do zróżnicowania składu izotopowego węgla. Analizując modele obiegu węgla 

i frakcjonowania węgla w przyrodzie, można zauważyć, że roczne słoje drzew i liście 

stanowią archiwum zmian środowiska, związanych zarówno ze zmianami klimatu, jak 
również z działalnością człowieka [3-31]. W procesie fotosyntezy roślina wytwarza 

glukozę w reakcji świetlnej z wody (pobieranej przez korzenie z gleby) i dwutlenku 

węgla (pobieranego przez listowie z powietrza). Z glukozy tworzone są łańcuchy celu-

lozy, która stanowi podstawowy budulec ściany komórkowej i w dlaszej konsekwencji 
drewna rocznych przyrostów drzew. W strefie klimatu umiarkowanego roczne przy-

rosty drzew traktowane mogą być jako czułe bioindykatory i archiwa zmian środo-

wiska, pozwalające na analizę zmian środowiska z dużą rozdzielczością. 
Jednym z ważniejszych gatunków drzew iglastych rosnących w Europie, wykorzy-

stywanym 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 biomonitoringu środowiska w skali lokalnej, regionalnej, jak 

i globalnej. Metody dendrochronologiczne 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 śro-

dowiska). Badania pokazują, że szerokość rocznych przyrostów drzew jest miarą ich 
wrażliwości na czynniki klimatyczne oraz antropopresję [12, 13, 18, 19, 21, 32, 33]. 

Uzupełnieniem badań dendrochronologicznych są analizy określające zmiany składu 

izotopów stabilnych, radiowęgla czy zmiany składu pierwiastkowego w liściach oraz 

drewnie drzew dokonywane za pomocą metod spektrometrycznych [3-31]. W labora-
toriach na świecie zazwyczaj badania izotopowe prowadzone są dla próbek drewna 

i/lub α-celulozy. Pierwsze analizy składu izotopowego glukozy, pozyskanej z rocznych 

przyrostów sosny jako bioindykatora zmian środowiska, zostały przeprowadzone 
w Polsce dla obszaru Puszczy Niepołomickiej [23, 25, 27]. 

Prowadzone od 2011 roku badania dendrochronologiczne i spektrometryczne 

w Instytucie Fizyki-CND Politechniki Śląskiej we współpracy z Wydziałem Leśnym 
Uniwersytetu Rolniczego, z Wydziałem Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego oraz 

z Wydziałem Geologii University de Liège w Belgii, pozwoliły na wszechstronną 

analizę wpływu zmian klimatu oraz na analizę wpływu przemysłowej działalności 

człowieka na środowisko od pierwszych dekad XX wieku. Dotychczasowe badania 
pozwoliły na analizy dendrochronologiczne wybranych obszarów lasów przemysłowych 

oraz umożliwiły analizę składu izotopów stabilnych i radiowęgla rocznych przyrostów 

drzew oraz młodych pędów sosny [12-22]. Uzyskane wyniki pozwalają na analizę 
wpływu zmian klimatu oraz zmian w emisji i immisji zanieczyszczeń, zapisanych 

w szerokości rocznych przyrostów drzew (w okresie 1900-2012) i w składzie izotopów 

stabilnych w różnych składnikach rocznych przyrostów drzew: α-celulozie oraz glu-
kozie w latach 1975-2012. Celem prowadzonych badań było i jest odczytywanie sygnału 

zmian klimatycznych i efektu antropogenicznego związanych z rozwojem przemysłu 

w okresie wprowadzania polityki proekologicznej [9-24, 26-28]. Wpływ czynników 

klimatycznych na skład izotopowy α-celulozy został szczegółowo omówiony w pracy 
[19]. Dokonywana jest ocena wpływu zanieczyszczeń przemysłowych powietrza na 

zmiany szerokości rocznych przyrostów drzew oraz ich skład izotopowy w okresie 
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początku rozwoju przemysłowej działalności człowieka, w okresie zaawansowanego 

rozwoju przemysłu oraz wdrażania polityki proekologicznej. W ostatnich dwóch deka-

dach obserwujemy znaczące przemiany postindustrialne w społeczeństwie, którego 
głównym źródłem utrzymania nie jest już produkcja przemysłowa. Wielkość emisji 

zanieczyszczeń przemysłowych w ostatnich latach zarówno w skali Europy, jak 

i Polski, systematycznie maleje [34]. Problemem jednak pozostaje niska emisja i zanie-

czyszczenia ze źródeł mobilnych, komunalno-bytowych. 
W niniejszej pracy zostaną przedstawione wyniki analizy zmiany składu izotopo-

wego węgla i oraz fotosyntetycznego współczynnika wykorzystania wody (WUE) przez 

sosnę zwyczajną rosnącą w Zagłębiu Dąbrowskim w okresie industrialnym i postin-
dustrialnym. 

2. Opis stanowiska badawczego i metod badawczych 

Badania dendrochronologiczne przeprowadzone w obszarze Zagłębia Dąbrowskiego 

[13] pozwoliły na wytypowanie do badań izotopowych reprezentatywnego stanowiska 
badawczego. Głównym kryterium wyboru były wyznaczone przez dendrochronologów 

stopień i długość okresu redukcji szerokości rocznych przyrostów drzew związanych 

z zanieczyszczeniem powietrza. Szczegółowe analizy dendrochronologiczne przedsta-

wione zostały we wcześniejszej pracy [12, 13]. 
Analiza wpływu wzrostu antropogenicznej emisji dwutlenku węgla i zmian klimatu 

w ostatnich dziesięcioleciach na skład izotopowy i fotosyntetyczny współczynnik 

wykorzystania wody przez populację sosny zwyczajnej rosnącej została przeprowa-
dzona dla drzewostanu w wieku około 80 lat rosnącego na siedlisku boru mieszanego 

świeżego w pobliżu wsi Hutki-Kanki (50°26′ N, 19°25′ E), w Zagłębiu Dąbrowskim. 

Wybrany drzewostan sosnowy znajdował się około ok. 13 km od Koksowni Przyjaźń, 

ok. 17 km od huty ArcelorMittal Poland Oddział w Dąbrowie Górniczej (dawniej Huta 
Katowice) i ok. 25 km od elektrowni Łagisza, na linii najczęstszych w tym rejonie 

wiatrów, wiejących z kierunku południowo-zachodniego. 

Zmienność temperatury, usłonecznienie, wilgotności i opadów w latach 1975-2012 
przedstawiono na rysunku 2 (na podstawie danych meteorologicznych IMiGW dla 

Katowicach). W tym okresie można zaobserwować wzrost średniej temperatury powietrza, 

zmniejszającą się do 1995 roku roczną sumę opadów i wilgotności powietrza, wzrost 
opadów i wilgotności w latach 1995-2004 i kolejny spadek wilgotności powietrza 

i opadów w kolejnych latach. Od lat 90. XX wieku widać znaczący wzrost usłonecz-

nienia. 

Do badań izotopowych zostały pobrane wywierty z 5 dominujących sosen. Ekstrakcję 
α-celulozy wykonano w oparciu o metodę Greena [35], z której w procesie hydrolizy 

kwasowej otrzymano glukozę [23-25]. W próbkach zostały wyznaczone względne za-

wartości izotopów stabilnych węgla z wykorzystaniem techniki izotopowej spektro-
metrii mas (IRMS, z ang. Isotope Ratio Mass Spectrometry; Isoprime, GV Instruments, 

Manchester, UK). Kalibrację przeprowadzono względem dwóch wzorców laborato-

ryjnych (C-3 i C-5, IAEA). 
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Rysunek 2. Zmienność średniej temperatury powietrza, usłonecznienia, wilgotności powietrza i rocznej sumy 
opadów w latach 1975-2012 (dane IMiGW, dla Katowic). Na wykresach zaznaczono średnią 5-okresową linię 

trendu (linia przerywana) 

Względną zawartość izotopów danego pierwiastka (δ) wyrażono w promilach jako 

względną różnicę pomiędzy stosunkiem izotopowym w próbce i we wzorcu, w odnie-

sieniu do wzorca międzynarodowego (Vienna Pee Dee Belemnite): 

δ = (Rpróbki/Rwzorca – 1)·1000, ‰     (1) 

gdzie Rpróbki i Rwzorca to stosunki stężenia izotopów węgla 13C/12C odpowiednio w próbce i we wzorcu. 

Współczynnik frakcjonowania (α) między różnymi składnikami obliczono jako: 

Α = RA/RB = (1000+δA)/(1000+δB)     (2) 

gdzie A i B oznaczają odpowiednio drewno lub α-celulozę lub glukozę. 

Do obliczenia współczynnika wykorzystania wody (WUE) dla wyznaczonej δ13C 
w roślinach wykorzystano model i wzór [3, 5]: 

∆13𝐶 =
𝛿 𝐶𝑝𝑜𝑤𝑖𝑒𝑡𝑟𝑧𝑒−𝛿 𝐶𝑟𝑜ś𝑙𝑖𝑛𝑎

1313

1+
𝛿 𝐶𝑟𝑜ś𝑙𝑖𝑛𝑎

13

1000

      (3) 

∆13𝐶 = 𝑎 + (𝑏 − 𝑎)
𝑐𝑖

𝑐𝑎
       (4) 

𝑊𝑈𝐸 =
𝐴

𝑔
= 𝑐𝑎 [1 −

𝑐𝑖

𝑐𝑎
] ∙ 0.625       (5) 

gdzie ci to stężenie międzykomórkowego CO2, ca to stężenie CO2 w otoczeniu, a = ~4,4‰ jest 
współczynnikiem dyskryminacji 13CO2 podczas dyfuzji CO2 przez aparaty szparkowe, a b = ~27‰ jest 
współczynnikiem dyskryminacji związany z karboksylacją. A – wydajność fotosyntezy, g – przewodność 

aparatów szparkowych. Skład izotopowy powietrza wyznaczono w oparciu o dostępne dane i ich interpolację 
[3, rys. 1] 
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3. 3.Wyniki badań 

Drzewa podczas fotosyntezy przyswajają dwutlenek węgla z powietrza do pro-

dukcji glukozy, która jest podstawową cząsteczką celulozy, będącej składnikiem ściany 

komórkowej drewna. Zaobserwowano frakcjonowanie izotopów węgla pomiędzy drew-
nem a jego składnikami (rys. 3). 

 
Rysunek 3. Współczynnik frakcjonowania izotopów węgla w drewnie, α-celulozie i glukozie rocznych 

przyrostów sosny w latach 1975-2012. Źródło: opracowanie własne 

Różnice w składzie izotopowym drewna i monosacharydów związana jest z faktem, 
iż drewno zbudowane jest z różnych sacharydów, których skład izotopowy jest różny, 

a tworzenie poszczególnych związków wchodzący w strukturę drewna może zawierać 

dodatkowe frakcjonowanie izotopów węgla w różnych polisacharydach będących 

składnikiem drewna. Stąd do analiz izotopowych w wielu laboratoriach na świecie 
stosuje się wybrane monosacharydy [4-11]. Najczęściej jest to α-celuloza, stanowiąca 

budulec ściany komórkowej rośliny. Współczynnik frakcjonowania izotopowego po-

między glukozą i celulozą jest bliski 1. Współczynnik frakcjonowania między drew-
nem a glukozą oraz między α-celulozą a glukozą jest znacznie niższy niż 1. Fluktuacje 

w czasie zmian składu izotopowego węgla w drewnie, α-celulozie i glukozie wskazuje 

podobny trend przy różnej amplitudzie zmian (rys. 4). 

Analizując zmienność w czasie składu izotopowego drewna i jego składników, zna-

czący spadek δ13C zaobserwowano od lat 90. XX wieku. Może to być efekt nie tylko 

zmian wprowadzanych w sektorze przemysłowym, ale także wzrostu emisji dwutlenku 

węgla ze źródeł mobilnych (transportu drogowego) i komunalno-bytowych (gospodarstw 

domowych). δ13C związana ze spalaniem paliw kopalnych zależy od rodzaju paliwa, 
dla węgla wynosi około -24‰, w produktach ropopochodnych, w tym benzynie, δ13C 

wynosi około -31‰ [36]. 

Rysunek 5 przedstawia trend zmian WUE w latach 1975-2012 w świetle rocznych 
zmian średniej temperatury powietrza, rocznej sumy opadów, usłonecznienia, wilgot-

ności powietrza oraz emisji antropogenicznej dwutlenku węgla do atmosfery. 
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Rysunek 4. Zmienność składu izotopowego węgla w rocznych przyrostach sosny rosnącej w Zagłębiu 
Dąbrowskim, w drewnie i jego składnikach: glukozie i α-celulozie, w latach 1975-2012.  

Źródło: opracowanie własne 

W okresie 1975-2012 odnotowano silny wzrost emisji CO2 o około 60 ppm, w tym 

czasie współczynnik efektywności wykorzystania wody wzrósł o około 30 µmol/mol 
dla w glukozie i celulozie i o ok. 45µmol/mol w drewnie. W tym okresie możemy wy-

różnić dwa podokresy (1) do lat 90., kiedy występowała wysoka emisja zanieczyszczeń 

do atmosfery; (2) od lat 90., kiedy wprowadzano strategię proekologiczną i restruktu-
ryzację w obszarze przemysłu. W pierwszym okresie, w przeciągu 15 lat, wzrost emisji 

CO2 wynosił ok. 22 ppm, wówczas współczynnik efektywności wykorzystania wody 

wzrósł odpowiednio o 24 µmol/mol w glukozie, 19 µmol/mol w α -celulozie i o 27 
µmol/mol w drewnie. W drugim okresie, w przeciągu 22 lat, wzrost emisji CO2 

wyniósł ok. 40 ppm, wówczas współczynnik efektywności wykorzystania wody wzrósł 

odpowiednio o 15 µmol/mol w glukozie i w α-celulozie i o 28 µmol/mol w drewnie, 

odpowiednio. Znaczące różnice pomiędzy drewnem i monosacharydami wynikają 
z frakcjonowania izotopowego węgla w różnych składnikach drewna. 

Szczegółowa analiza wpływu zmian klimatu na skład izotopów węgla została przed-

stawiona w pracy [19]. Zarówno sygnał klimatyczny z bieżącego, jak i poprzedniego 
roku jest zapisywany w składzie izotopowym drzew. Drzewa wrażliwe są na warunki 

pogodowe poszczególnych miesięcy i pór roku. Zwiększoną liczbę opadów w lecie, 

zmianę wilgotności powietrza i zwiększoną liczbę godzin słonecznych względem mie-
sięcy zimowych. Istotne, wysokie wartości współczynników korelacji obserwowane są 

dla temperatury, wilgotności i opadów w miesiącach drugiej połowy okresu wegetacji, 

od lipca do września, kiedy kształtowane jest drewno późne. 
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Rysunek 5. Zmienność efektywności wykorzystania wody jako odpowiedź roślin na zmiany czynników 
klimatycznych (temperatury, usłonecznienia, ilości opadów i wilgotności powietrza) oraz wzrost koncentracji 

dwutlenku węgla w latach 1975-2012 

Analiza wrażliwości drzew zapisana w zmienność składu izotopowego drewna i jego 
składników, wskazuje, że sygnał klimatyczny czytelny jest na poziomie glukozy,  

α-celulozy i drewna. Wrażliwość współczynnik efektywności wykorzystania wody na 

zmiany wybranych czynników klimatycznych w kolejnych miesiącach roku jest bardzo 

podobny dla każdego z analizowanych składników drewna. Wyznacznie wartości 
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współczynników korelacji Pearsona (r) pomiędzy WUE i czynnikami klimatycznym 

takimi jak: temperatura powietrza, suma opadów, liczba godzin słonecznych i wilgot-

ność, pozwala na przeprowadzenie bardziej szczegółowej analizy wpływu zmian po-
gody na WUE. Isototne dodatnie korelacje zaobserwowano pomiędzy maksymalną 

temperaturą powietrza w sierpniu i WUE (dla glukozy r = 0,3, p = 0,1, n = 34, dla 

celulozy r = 0,4, p = 0,05, n = 34, dla drewna r = 0,5, p = 0.1, przy n = 34, 

odpowiednio, gdzie p to poziomu istotności, a n – to liczba obserwacji), a istotną 
negatywną korelację pomiędzy WUE i sumą opadów w sierpniu (dla celulozy r = -0,5, 

p = 0,05, n = 34, dla drewna r = -0,3, p = 0,1, przy n = 34) oraz względną wilgotnością 

powietrza w sierpniu (dla drewna r = -0,3, p = 0,1, dla celulozy r = -0,5, p = 0,05) i we 
wrześniu (dla drewna r = -0,3, p = 0,1, dla celulozy r = -0,3, p = 0,1). 

4. Dyskusja wyników badań 

Przyczyny zróżnicowania izotopowego w czasie fotosyntezy są skomplikowane 

i wynikają z właściwości z fizjologii roślin i złożoności wiązania węgla w komórkach. 
Badania potwierdzają, że na skład izotopowy węgla wpływa m.in. dostępność do wody 

i stres związany z brakiem dostępu do wody czy niską wilgotnością gleby. Badania 

laboratoryjne [1, 4, 5] wykazały, że listowie roślin rosnących w warunkach ograni-

czonego dostępu do wody (niskiej wilgotności powietrza i gleby) charakteryzuje się 
wyższą wartością δ13C niż rośliny rosnące w obszarach, gdzie ograniczenie wody nie 

występuje. Na wartość δ13C w listowiu wpływa zarówno wilgotność powietrza, jak 

i dostępność do wody z gleby, witalność rośliny, jej budowa i opór hydrauliczny wzdłuż 
ksylemu roślinnego [4]. Przewodność aparatów szparkowych ma bezpośredni wpływ 

na δ13C wewnątrz liścia. Również tempo parowania wody z liścia determinuje reakcje 

aparatów szparkowych. Wzrost ciśnienia pary wodnej w liściu powoduje również 

zmniejszenie stężenia węgla w liściach, prowadząc do wyższych wartości δ13C [3]. 
Zależność między δ13C a dostępnością wody roślinnej nie jest liniowa, wykazując trend 

nasycenia wraz ze wzrostem dostępności wody. Powodem tego ogólnego trendu jest to, 

że głównym czynnikiem wiążącym δ13C z dopływem wody jest przewodność szpar-
kowa, która osiąga maksimum w roślinach nieobciążonych stresem wodnym [5]. 

Stosując model jakościowy [37] na podstawie analizy czasowych zależności i trendu 

zmian w składzie izotopowym węgla i tlenu w tkankach rośliny można wskazać, w jaki 
sposób rośliny reagują na wybrane czynniki stresowe występujące w środowisku i na 

zmiany zachodzące w ekosystemie. Można wskazać, czy w danym okresie rośliny 

reagowały zmianą wydajności fotosyntezy czy zmianą przewodności szparkowej. Ana-

liza zmian składu izotopów tlenu w sośnie została szczegółowo omówiona we 
wcześniejszych artykułach i nie jest tematem tej monografii. Zaobserwowano [22], że 

w okresie industrialnym drzewa w Zagłębiu Dąbrowskim reagowały zmianą przewod-

ności szparkowej na wzrost zanieczyszczeń. Natomiast w okresie wdrażania polityki 
proekologicznej i postindustrialnym zaobserwowano wzrost aktywności fotosyntetycznej 

roślin. Reakcja wydaje się być oczywista, gdyż zamknięcie aparatów szparkowych 

chroniło roślinę przed substancjami toksycznymi znajdującymi się w atmosferze. 
Zmniejszenie immisji zanieczyszczeń pozwoliło na zwiększenie fotosyntezy przez 

rośliny. Jak podaje Saurer i Siegwolf [11] silniejsza reakcja zdolności fotosyntetycznej 

wskazuje, że niektóre gatunki mogą zwiększyć akumulację biomasy ze względu na 

wzrost CO2 w ciągu ostatniej dekady, podczas gdy inne gatunki zmniejszają przewod-
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nością szparkową oraz by zmniejszyć transpirację i ograniczyć utratę wody podczas 

parowania wody z liści. 

Warunki lokalne oraz inne czynniki mogą mieć wpływ na zmiany składu izotopo-
wego w obrębie danego środowiska [38]. Analizując zmiany składu izotopowego węgla 

w roślinach, nie można odrzucić zróżnicowania izotopowego wynikającego ze zróżni-

cowania składu izotopowego CO2 w atmosferze. 

Zależność pomiędzy zmianą koncentracji CO2 i δ
13C w atmosferze [3, 37-39] poka-

zuje, że skład izotopowy węgla w atmosferze jest skorelowany z emisją ze spalania 

paliw kopalnych. Obecnie δ13C w powietrzu wynosi około 8‰, a zubożenie w 13C w sto-

sunku do 12C w powietrzu jest wynikiem rozwoju przemysłu, spalania paliw kopalnych 
i wycinania lasów [3, 40]. Zakładając, że cały węgiel pochodzący ze spalania paliw 

kopalnych jest natychmiast utleniany do CO2, naukowcy wykazali, że w Stanach Zjed-

noczonych zmiany średniej wartości δ13C pochodzącej ze spalania paliw kopalnych 
odzwierciedlają emisję węgla pochodzącą ze spalania różnych paliw kopalnych [41]. 

Ważną rolę we frakcjonowaniu izotopowym odgrywa jego pochodzenie oraz lokalne 

warunki środowiskowe. Analiza składu izotopowego ropy naftowej pochodzącej 

z osadów morskich pokazała, że jest ona wzbogacona w 13C w stosunku do ropy po-
wstałej w warunkach śródlądowych. Badania składu izotopowego ropy naftowej 

i węgla kamiennego przeprowadzone przez Craiga pokazały również, że ropa naftowa 

jest wzbogacona w lżejszy izotop w stosunku do węgla kamiennego. W związku 
z rosnącą emisją węgla do atmosfery, również frakcjonowanie izotopowe zachodzące 

podczas spalania paliw kopalnych ma wpływ na skład izotopowy węgla w atmosferze. 

Różny udział węgla pochodzącego ze spalania różnych paliw kopalnych powoduje, 

że skład izotopowy węgla uwalnianego do atmosfery nie jest wielkością stałą, zawiera 
się w przedziale od -30‰ do -20‰ VPDB [42]. Skład izotopowy powietrza i frakcjo-

nowanie węgla w powietrzu związane z antropogeniczną emisją CO2 do atmosfery ma 

wpływ na skład izotopowy roślin. 

5. Podsumowanie 

Antropogeniczna emisja CO2 i związane z nią frakcjonowanie izotopowe węgla 

w powietrzu ma wpływ na skład izotopowy różnych archiwów środowiskowych, w tym 

między innymi: listowia i słoi drzew, a więc i drewna, i jego składników. Odpowiedź 
fizjologiczna sosen (frakcjonowanie izotopów węgla i efektywność wykorzystania 

wody) zależy od różnych czynników (naturalnych i antropogenicznych) środowiska, 

w których rosło drzewo. Zmiany składu izotopowego węgla w atmosferze mają wpływ 

na skład izotopów węgla w rocznych przyrostach drzew – zarówno w drewnie, jak i α-ce-
lulozie i glukozie. 

Od 1975 roku do 2012 roku ilość CO2 w atmosferze wzrosła o około 60 ppm. Okres 

ten można podzielić na dwa podokresy – industrialny (wysokiej emisji zanieczyszczeń 
przemysłowych) i postindustrialny. W analizowanym okresie, w monosacharydach: 

glukozie i α-celulozie, współczynnik efektywności wykorzystania wody wzrósł o 35% 

w ciągu prawie 40 lat. W ciągu pierwszych 15 lat, to jest od 1975 roku do 1990 roku, 
w okresie silnej emisji zanieczyszczeń (industrialnym), współczynnik efektywności 

wykorzystania wody wzrósł o prawie 20%. W ciągu kolejnych 22 lat, to jest od 1991 

roku do 2012 roku, w okresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń (postindustrialnym), 

współczynnik efektywności wykorzystania wody wzrósł tylko o 15%. Zaobserwowano, 
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że w okresie industrialnym, tj. do początku lat 90. XX wieku drzewa reagowały zmianą 

przewodności szparkowej na wzrost zanieczyszczeń w atmosferze, by ograniczyć ilość 

substancji toksycznych pobieranych z powietrza w czasie respiracji i jednocześnie 
zmniejszyć transpirację i ograniczyć utratę wody podczas parowania z liści. Natomiast, 

od lat 90. XX wieku, w okresie wdrażania polityki proekologicznej i postindustrial-

nym, zaobserwować można wzrost aktywności fotosyntetycznej roślin. 

Isototny wpływ na zmienność współczynnika wykorzystania wody przez roślinę 
mają czynniki klimatyczne, przede wszystkim maksymalna temperatura powietrza, ilość 

opadów w sierpniu oraz wilgotność powietrza w sierpniu i we wrześniu. Im wyższe są 

temperatury w sierpniu, tym wyższa jest wartość WUE. A im mniejsze są opady i wil-
gotność powietrza, tym wyższa jest wartość WUE. 

Podziękowania 

W monografii przedstawiono wyniki prac badawczych realizowanych w ramach 

projektu: Drzewa jako bioindykatory przemysłowych zanieczyszczeń powietrza w okresie 
wdrażania proekologicznej polityki na obszarze Śląska (UMO-2011/03/D/ST10/05251) 

finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. 
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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 

Streszczenie 

Drzewa stanowią archiwum zmian środowiska, w którym rosły. Badania zmiany składu izotopowego węgla 
oraz określenie fotosyntetycznego współczynnika wykorzystania wody przez sosnę zwyczajną przeprowa-
dzone zostały dla okresu industrialnego i postindustrialnego w Zagłębiu Dąbrowskim, w okresie od 1975 
do 2012 roku. 
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Skład izotopowy węgla w drewnie, celulozie i glukozie rocznych przyrostów drzew wyznaczono przy 
pomocy spektrometru masowego. 
W ciągu 40 lat, ilość CO2 w atmosferze wzrosła o około 60 ppm. W tym czasie wykorzystanie wody wzrósł 
o około 30%. W okresie zwiększonej emisji zanieczyszczeń związanych z produkcją przemysłową, drzewa 
reagowały zmianą przewodności szparkowej na wzrost zanieczyszczeń. Natomiast w okresie postindustrial-
nym, kiedy została znacząco ograniczona emisja zanieczyszczeń przemysłowych, zaobserwowano wzrost 
aktywności fotosyntetycznej jako czynnika wpływającego na zmianę gospodarki wodnej w sośnie. 
Słowa kluczowe: izotopy węgla, współczynnik wykorzystania wody, okres industrialny, okres poindustrialny 

Analysis of the changes in carbon isotopic composition and photosynthetic water 

use efficiency in Scots pine growing in the Zagłębie Dąbrowskie during industrial 

and post-industrial period 

Abstract 
Trees are an archive of changes in the environment in which they grew. The study of changes in the carbon 
isotopic composition and the determination of the photosynthetic water use coefficient in Scots pine 

growing in the Dąbrowa Basin were conducted in the period of time from 1975 to 2012. The isotopic 
composition of carbon in wood, cellulose and glucose of annual tree rings was determined using an isotope 
ratio mass spectrometer. Over 40 years, the amount of CO2 in the atmosphere has increased by about 60 
ppm. In this period of time water use efficiency in pine has increased by about 30%. In the period of 
increased emission of pollutants related to industrial production, trees reacted with the change of stomatal 
conductivity to the increase of the contamination of the air. Whereas, in the post-industrial period, when 
the emission of industrial pollutants was significantly reduced, an increase in photosynthetic activity was 
observed as a factor influencing a change in pine water management. 

Keywords: carbon isotopes, WUE, industrial period, post-industrial period, Poland 
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Wpływ barwników spożywczych  

na zdrowie człowieka i środowisko 

1. Wprowadzenie 

Barwniki spożywcze są stosowane w wielu produktach spożywczych. Barwniki 

nadają żywności bardziej atrakcyjny wizualnie wygląd. Na podstawie charakterystycz-
nego dla produktu koloru konsumenci oczekują, że nabywany produkt spożywczy 

charakteryzuje się wysoką jakością i świeżością. Barwniki spożywcze można podzielić 

na barwniki naturalne i syntetyczne. Barwniki naturalne otrzymywane są na drodze 

wieloetapowego procesu ekstrakcji z materiału biologicznego, natomiast syntetyczne 
pozyskuje się na drodze syntezy chemicznej. Każdy barwnik spożywczy może wpływać 

na organizm człowieka pozytywnie lub negatywnie [0]. 

Światowa produkcja barwników ciągle rośnie z powodu rosnącego na nie zapotrze-
bowania. Szacuje się, że 15% wszystkich barwników produkowanych na całym świecie 

jest odprowadzanych do zbiorników wodnych, co niekorzystnie wpływa na ekosystem 

wodny. Ścieki pochodzące z produkcji barwników zarówno spożywczych, jak i innych 
gałęzi przemysłu (tj. tekstylny, skórzany, farbiarski, farmaceutyczny) niszczą środowisko 

wodne i stanowią zagrożenie dla żywych organizmów, w tym także dla człowieka [2]. 

Celem niniejszej pracy jest przegląd stanu wiedzy w zakresie barwników wyko-

rzystywanych w technologii żywności, wpływu barwników spożywczych na zdrowie 
człowieka oraz oddziaływania barwników na środowisko naturalne. 

2. Kolory w żywności 

Rzeczownik kolor przeniknął do języka polskiego z łaciny, w języku łacińskim słowo 

color tłumaczy się jako barwa, farba. Polszczyzna pisana XX i początku XXI wieku za 
podstawowe uznaje znaczenie: kolor to postrzegana wzrokowo właściwość przedmiotu, 

zależna od stopnia pochłaniania, rozpraszania lub przepuszczania promieni świetlnych; 

barwa [3]. 
A jaką funkcję pełnią kolory w żywności? Kolory w żywności odgrywają znaczącą 

rolę. Służą jako pierwszy etap oceny jakości produktu. Mają ogromne znaczenie w od-
biorze całości produktu, jego smakowitości i atrakcyjności. Atrakcyjny, typowy dla żyw-
ności kolor zachęca do zakupu, nieatrakcyjny kolor, budzi podejrzenie, że jest ono złej 
jakości lub w ogóle nie nadaje się do spożycia. Także produkty o nietypowym kolorze 
mogą być powodem odrzucenia przez konsumentów [4, 5]. Barwniki znajdujące się 
naturalnie w żywności są związkami stosunkowo mało odpornymi na działanie różnych 
czynników fizykochemicznych i mogą ulec zniszczeniu w procesie przetwarzania, ma-
gazynowania, pakowania i dystrybucji żywności. Barwienie pozwala na przywracanie 
barwy naturalnej produktom, których barwa w czasie przetwarzania na skutek rozkładu 
naturalnych barwników uległa niekorzystnej zmianie, pozwala zrównoważyć straty 
kolorów spowodowanych ekspozycją na światło, powietrze, skrajne temperatury, 

 
1 b.pawlowska@akademiakaliska.edu.pl, Wydział Politechniczny, Akademia Kaliska, https://akademia.kalisz.pl/. 
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wilgoć i warunki przechowywania. Dodawanie barwników do żywności ma na celu 
także nadanie barwy produktom bezbarwnym lub których barwa jest nieatrakcyjna lub 
niezgodna z oczekiwaniami konsumenta [4, 5]. Proces barwienia żywności nie jest 
więc niezbędny, ale ma ogromne znaczenie w odbiorze wizualnym produktu przez 
konsumenta [4, 5]. 

3. Barwniki w żywności 

Kolorowanie żywności stosowane było od wieków. Najwcześniejsze wzmianki 
o stosowaniu naturalnych barwników znaleziono w Chinach i sięgają one 2600 roku 
p.n.e. [5]. W „Biblii” wspominane są jako substancje barwiące szafran i henna, używane 
jeszcze przed 2500 roku p.n.e. W starożytnym Egipcie kolorowano cukierki i wino 
w 400 roku p.n.e. Większość barwników spożywczych pochodziła wówczas z naturalnych 
źródeł, takich jak papryka, jagody, kurkuma, indygo, szafran i różne gatunki kwiatów 
[5]. W XIX wieku nastąpiła zmiana w technologii barwienia żywności, w kierunku 
zastosowania barwników syntetycznych ze względu na ich stabilność chemiczną, niski 
koszt produkcji oraz szeroką gamę odcieni. Producenci używali ich do kolorowania 
wielu produktów spożywczych. W badaniach i obserwacjach opisywano jednak nega-
tywny wpływ tych barwników na organizm człowieka, co w konsekwencji doprowa-
dziło do zakazu stosowania niektórych syntetycznych barwników spożywczych i spowo-
dowało powrót do stosowania naturalnych [6]. 

Według Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 września 2008 r. w sprawie 
dozwolonych substancji dodatkowych: 

barwniki są substancjami dodatkowymi nadającymi lub przywracającymi barwę 
środkom spożywczym i obejmują naturalne składniki żywności oraz naturalne 
źródła surowcowe, normalnie same niespożywane jako żywność i nieużywane 
jako charakterystyczne jej składniki; barwnikami są również preparaty otrzy-
mane ze środków spożywczych i innych naturalnych źródeł surowcowych, 
uzyskane w procesie fizycznej lub chemicznej ekstrakcji, w której ekstrahuje się 
selektywnie pigmenty względem składników odżywczych albo aromatycznych [7]. 

Barwniki w żywności stosuje się w celu odtworzenia ich pierwotnej barwy, utraconej 
w wyniku przetwarzania, przechowywania, pakowania i dystrybucji. Barwienie wyko-
rzystuje się także w celu wzmocnienia istniejącej barwy produktu spożywczego, aby 
podkreślić jego aromat i smak, kojarzony z konkretną barwą i uczynienia go łatwiejszym 
do rozpoznania. Barwniki wykorzystuje się także w celu nadania barwy produktom 
bezbarwnym [4-6]. W praktyce barwienie dokonuje się w sposób bezpośredni, poprzez 
dodanie barwnika do produkcji wyrobu, na jakimś etapie jego wytwarzania lub w spo-
sób pośredni, dotyczy to głównie surowców zwierzęcych, przez wprowadzenie barwnika 
do pasz np. w celu uzyskania intensywnej barwy żółtka jaj [8], dodaje się do pasz niosek 
syntetyczne ksantofile, a w hodowli łososi stosuje się karotenoid – astaksantynę, aby 
uwydatnić ich zabarwienie [9, 10]. 

Do barwienia żywności wykorzystywane są barwniki sklasyfikowane jako syntetyczne 
organiczne lub nieorganiczne, naturalne i identyczne z naturalnymi [11]. Do barwienia 
żywności mogą być zastosowane jedynie barwniki uważane za bezpieczne dla zdrowia 
i życia konsumentów, przebadane pod względem toksykologicznym i immunotoksycz-
nym, dopuszczone przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) [12]. 
Wykorzystanie barwników w żywności regulowane jest odpowiednimi aktami praw-
nymi [7, 13]. 
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3.1. Barwniki syntetyczne 

Pierwszy syntetyczny barwnik – mauveine (znany również jako purpura anilinowa 

lub fiolet Perkina), był otrzymany przez Williama Henry'ego Perkina w 1856 roku. Na 

początku XX wieku barwniki syntetyzowane chemicznie pochodziły z aniliny i były 
łatwe w produkcji. W porównaniu z tradycyjnie używanymi barwnikami naturalnymi, 

były tańsze, miały lepsze właściwości barwiące, były bardziej stabilne, obejmowały 

szerszy wachlarz odcieni i łatwo mieszały się z produktem bez nadawania niepożą-

danego smaku żywności [13]. Syntetyczne barwniki w zależności od ich budowy 
i właściwości chemicznych mogą zaliczać się do grupy związków organicznych lub 

nieorganicznych [8]. Obecnie w Polsce do stosowania w przemyśle żywnościowym, 

dopuszczonych jest kilka organicznych barwników sztucznych, są to przede wszystkim 
związki azowe. Do najpowszechniej stosowanych należą m.in. azorubina (E122), czerń 

brylantowa (E151), erytrozyna (E127), żółta tartrazyna (E102), żółcień pomarańczowa 

(E110). Barwniki nieorganiczne odgrywają mniejszą rolę w barwieniu żywności. 
Najczęściej wykorzystywane są metale, ich sole i tlenki. Ze względu na atrakcyjne 

właściwości kolorystyczne stosowane są przede wszystkim do barwienia powierzchni 

np. srebro (E174) i złoto (E175) [7, 8]. 

3.2. Barwniki identyczne z naturalnymi 

Barwniki „identyczne z naturalnymi”, czyli związki o identycznym składzie jak 
występujące w przyrodzie, lecz otrzymane inną metodą niż z surowca naturalnego. 

W tej grupie znajdują się m.in. syntetycznie otrzymywane karotenoidy: β-karoten 

(E160a), kantaksantyna (E161) oraz ryboflawina (E101i), ryboflawino-5-fosforan sodu 
(E101ii) [7, 12]. 

3.3. Barwniki naturalne 

Barwniki naturalne są wytwarzane przez żywe organizmy (roślinny, zwierzęta, drob-

noustroje) oraz substancje barwne niewystępujące w świeżych produktach, ale powsta-
jące w wyniku przemian i interakcji bezbarwnych składników żywności, w czasie obróbki 

technologicznej. Barwniki naturalne z reguły posiadają słabszą siłę barwienia, są bar-

dziej wrażliwe na światło, temperaturę, pH, czynniki utleniające lub redukujące w porów-

naniu do barwników syntetycznych [8, 9]. Z dozwolonych barwników naturalnych naj-
większe zastosowanie mają: kurkumina (E100), ryboflawina (E101i), koszenila (E120), 

karmel naturalny (E150), karoteny (E160a), betanina (E162) i antocyjany (E163) [7, 

13, 14]. 

3.4. Biotechnologiczne otrzymywanie barwników 

Ogromne możliwości stoją przed biotechnologicznym otrzymywaniem barwników. 

Naturalne systemy produkcyjne, takie jak bakterie, glony i roślinne kultury tkankowe, 

są badane w poszukiwaniu ekonomicznej produkcji barwników, z wysokimi wydaj-

nościami, które są bezpieczne dla ludzi i przyjazne dla środowiska [15-20]. Produkcja 
metabolitów może być udoskonalona poprzez połączenie różnych strategii optymaliza-

cyjnych i technik inżynierii genetycznej i metabolicznej [16]. 

Wiele barwników jest produkowanych przez algi, m.in. Spirulina maxima, Dunaliella 
salina, Haematococcus pluvialis. Bogatym źródłem barwników jest zielononiebieska 

spirulina (Spirulina maxima), wytwarzajaca chlorofil, fitocyjaniny, karotenoidy [21]. 
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Halotolerancyjna mikroalga morska Dunaliella salina jest jednym z najbogatszych 

źródeł naturalnych karotenoidów, w odpowiednich warunkach wzrostu gromadzi duże 

ilości beta-karotenu [22, 23]. Zielona alga Haematococcus pluvialis jest źródłem karo-
tenoidowego czerwonego pigmentu astaksantyny i luteiny [24]. 

Źródłem naturalnych barwników mogłaby się stać biosynteza z użyciem mikroorga-

nizmów. Barwniki pełnią różne funkcje w organizmie drobnoustroju – chronią przed 

szkodliwym działaniem fotooksydacji i innych niekorzystnych czynników środowiska 
(karotenoidy, melaniny), posiadają aktywność jako kofaktory enzymów (związki 

flawinowe). Poza istotną rolą, jaką spełniają w organizmie, wykazują różną chemiczną 

strukturę i charakteryzują się nadzwyczajną paletą kolorów. 
Pomarańczowy barwnik – kantaksantyna jest obecna u wielu gatunkach roślin i grzy-

bów oraz w piórach niektórych ptaków. Kantaksantyna została zidentyfikowana u kilku 

gatunków mikroorganizmów, otrzymano ją z fotosyntetyzującej bakterii Bradyrhizo-
bium sp. Ten karotenoidowy barwnik był także znaleziony w innym mikroorganizmie – 

halofilowej bakterii należącej do rodzaju Halobacterium. Kultury bakterii Flavobac-

terium sp. były zdolne do wyprodukowania żółtego barwnika – zeaksantyny. Czerwona 

astaksantyna, szeroko rozpowszechniona w naturze wśród skorupiaków, została otrzy-
mana z użyciem bakterii Agrobacterium auratiacum, a także drożdży Xanthophyllomy-

cess dendrorhous [25, 26]. Do produkcji β-karotenu zastosowano grzyby z rodzaju 

Mucor circinelloides, Phycomyces blekesleeanus i Blakeslea trispora [20]. Do wytwa-
rzania karotenoidów, likopenu, b-karotenu i astaksantyny zostatały genetycznie zmo-

dyfikowane drożdże Candida utilis [27]. 

Kilka charakterystycznych związków niekarotenoidowych jest także produkowanych 

przez mikroorganizmy. Przykładem jest ryboflawina, witamina B2, która ma różnorodne 
zastosowanie m.in. jako żółty barwnik w żywności. Grzyb nitkowaty Ashbya gossypii 

jest bezpieczny i z powodzeniem stosowany od ponad dwóch dekad w komercyjnej 

produkcji ryboflawiny [28]. Jest wiele mikroorganizmów produkujących ryboflawinę. 
Obok wysoko produktywnych grzybowych producentów Ashbya gossypi są: bakterie 

Clostridium acetobutylicum i drożdże Candida guilliermundii, Candida spp. oraz 

Debaryomyces subglobosus [29, 30]. 
Grzyby z rodzaju Monascus sp. są dobrze znane jako producenci barwników. 

W przemyśle spożywczym wykorzystywane są od wieków do barwienia ryb, serów, 

alkoholu, napojów. W medycynie stosowane są w celu poprawy funkcjonowania ukła-

du krążenia oraz do utrzymania prawidłowego poziomu cholesterolu. Gatunek Monascus 
(rys. 1a, b, c) może produkować żółty barwnik: monaskinę, ankaflawinę; pomarań-

czowy: monaskorubrynę, rubropunktatynę; czerwony: monaskorubraminanę, rubro-

punktaminę. Te same kolory posiadają dwie struktury cząsteczkowe różniące się dłu-
gością łańcucha alifatycznego. Barwniki te produkowane są przede wszystkim wewnątrz-

komórkowo. Rozpuszczają się dobrze w etanolu, ale mają niską rozpuszczalność 

w wodzie [31-34]. 
Źródłem barwników mogą być także różne roślinne kultury in vitro. Przykładem 

kultury tkankowej, będącej źródłem karotenoidów jest Crocus sativus L. Krocyna otrzy-

mywana ze znanej od wieków rośliny ozdobnej i kulinarnej, z krokusa uprawnego (Crocus 

sativus), jest szeroko stosowana jako żółty barwnik spożywczy [35]. Komercyjna pro-
dukcja tego pigmentu jest ograniczona bardzo wysoką ceną i małą dostępnością surowca 

[36]. Roślinne kultury in vitro Crocus sativus mogą stanowić cenne źródło do po-
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zyskiwania krocyny [36]. Kolejnym przykładem są kultury korzeni transformowanych 

Beta vulgaris produkujące betaksantynę i wulgaksantynę [38] i Lithospermum erythro-

rhizon produkujące szikoninę, Daucus carota wytwarzające antocyjany [39], Rubia 
tinctorum L. wytwarzająca barwniki antrachinonowe [40]. 

a)  b)  c)  

Rysunek 1. Grzyby Monascus purpureus na podłożu agarowym (a) w podłożu płynnym w kolbie wstrząsanej 
(b) w podłożu płynnym w bioreaktorze (c). Źródło: Fotografie własne 

4. Barwniki a zdrowie człowieka 

Każda spożywana substancja może spowodować zagrożenie zdrowia lub życia. 

Miarą tego ryzyka jest toksyczność, którą określa się dla wszystkich substancji do-

puszczonych do spożycia. W Unii Europejskiej najczęściej posługujemy się dopuszczal-

nym dziennym spożyciem ADI (Acceptable Daily Intake). Jest to wskaźnik określający 
maksymalną ilość danej substancji w przeliczeniu na kilogram masy ciała, która może 

być spożywana codziennie z żywnością bez znacznych negatywnych skutków dla 

zdrowia przez całe życie. Oceną bezpieczeństwa substancji, które przyjmujemy 
z pożywieniem, zajmuje się EFSA – Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności, 

Organizacja ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) oraz Światowa Organizacja Zdrowia 

(WHO) [41-43]. Regulacje dotyczące stosowania substancji barwiących w produktach 

spożywczych zawarte są w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego z 2008 r. w spra-
wie dodatków do żywności oraz Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 2010 r. w sprawie 

dozwolonych substancji dodatkowych. W rozporządzeniach tych określono listę barw-

ników dopuszczonych do stosowania w żywności według systemu oznaczeń obowią-
zującego w Unii Europejskiej oraz przedstawiono grupy produktów, których barwienie 

jest zabronione [7, 44]. 

Badania przeprowadzane na naturalnych barwnikach wykazały ich wysoką wrażli-
wość na światło, temperaturę, pH, czynniki utleniające i redukujące. Barwniki syntetyczne 

w porównaniu z naturalnymi wykazują wyższą trwałość, poza tym są znacznie tańsze, 

dlatego przez długi czas producenci używali ich do barwienia niemal wszystkich pro-

duktów spożywczych [45]. Liczne badania pokazały jednak szkodliwość barwników 
syntetycznych. Barwniki syntetyczne mogą być odpowiedzialne za wzrost zachorowań 

na choroby nowotworowe i choroby przewlekłe [0, 43]. Nawet przy niskim poziomie 

spożycia, syntetyczne barwniki spożywcze takie jak tartrazyna i żółcień pomarań-
czowa wywoływały reakcje alergiczne u wielu osób. Najczęstszymi reakcjami alergicz-

nymi były pokrzywka, zapalenie skóry, obrzęk naczynioruchowy i zaostrzenie objawów 

astmatycznych. Wysoki poziom tych barwników wywoływał także drażliwość, nie-
pokój i nadpobudliwość u dzieci [12, 43, 45, 46]. Inne syntetyczne barwniki są również 

wskazane jako potencjalnie szkodliwe dla ludzi np. żółcień chinolinowa, żółć pomarań-

czowa, czerwień koszenilowa, erytrozyna, błękit patentowy, indygotyn, czerń brylan-

towa [47]. 
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Barwniki naturalne wykorzystywane w produktach spożywczych, zwykle uważane 

są za bezpieczne. W badaniach zaobserwowano jednak reakcje alergiczne również 

w odniesieniu do barwników naturalnych [12, 48]. Wykazano, że reakcje alergiczne 
występowały najczęściej po spożyciu pokarmów barwionych koszenilą, a w odnie-

sieniu do innych barwników były rzadkie lub ich nie stwierdzono [12, 48]. Odczyny 

alergiczne występowały częściej w przypadku barwników pochodzących z naturalnych 

ekstraktów, uzyskiwanych bezpośrednio z roślin czy owadów, niż w przypadku barw-
ników identycznych z naturalnymi otrzymywanych drogą syntezy chemicznej. Powodem 

reakcji alergicznej może być w związku z tym nie sam barwnik, a różne zanieczysz-

czenia, m.in. białka roślinne lub zwierzęce znajdujące się w naturalnym ekstrakcie. 
Barwniki naturalne mogą także tworzyć połączenie z białkami endogennymi, jak 

albumina czy globuliny, i w ten sposób stanowić pełne antygeny o własnościach aler-

gizujących [12]. 
W badaniach wykazano, że wiele z naturalnych barwników spożywczych wykazuje 

korzyści zdrowotne. Duże ilości barwników o właściwościach związków farmakolo-

gicznie i biologicznie czynnych, wytwarzają mikroorganizmy. Związki te mogą mieć 

różnorodny zakres działania, takie jak: przeciwutleniające, przeciwdrobnoustrojowe, 
przeciwnowotworowe, immunoregulacyjne i przeciwzapalne [43, 49]. Wykazano, że 

barwniki takie jak karotenoidy czy antocyjany są silnymi środkami przeciwutleniają-

cymi [50, 51]. Istnieje wiele pigmentów wytwarzanych przez mikroorganizmy, które 
mogą działać jako przeciwutleniacze, takie jak astaksantyna (wytwarzana m.in. przez 

mikroalgi Haematococcus pluvialis, bakterie Agrobacterium aurantiacum i Paracoccus 

carotinifaciens), kantaksantyna (bakterie Bradyrhizobium spp. i Lactobacillus pluvalis), 

likopen (grzyby Fusarium Sporotrichioides i Blakeslea trispora), β-karoten (grzyby 
Blakeslea trispora, Fusarium sporotrichioides) itp. 

W wielu badaniach opisano działanie przeciwnowotworowe barwników drobno-

ustrojowych [43, 49]. Aktywność przeciwnowotworową wykazują m.in. astaksantyna, 
kantaksantyna, likopen, monaskorubramina, ryboflawina, rubropunctatyna, β-karoten, 

tolarhodin i inne. Wiele mikroorganizmów wytwarza związki przeciwdrobnoustrojowe, 

które mogą być stosowane jako antybiotyki [43, 49]. Obecność szczepów drobnoustrojów 
odpornych na antybiotyki i wiele leków doprowadziło do poszukiwania nowych związ-

ków, które można by stosować jako antybiotyki. Znalezienie nowych pigmentów mikro-

biologicznych, które mają zarówno właściwości pigmentacyjne, jak i przeciwdrobno-

ustrojowe, może się okazać bardzo korzystne [48]. 

5. Barwniki i środowisko naturalne 

Zgodnie z raportami finansowymi na całym świecie produkowanych jest około  

7 x 105 ton różnych barwników i pigmentów, a rynek ten ciągle rośnie [2]. Około 1-2% 

barwnikowych składników jest traconych jako odpad podczas ich produkcji, a około 
10-15% barwników jest odprowadzanych jako ścieki podczas aplikacji barwników do 

określonych produktów. Z punktu widzenia ochrony środowiska zrzut ścieków z je-

dnostek produkujących barwniki lub zużywających barwniki do zbiorników wodnych 
stanowi potencjalne zagrożenie dla jakości wody i dla organizmów wodnych. Obec-

ność barwników w ściekach nawet w śladowych ilościach jest bardzo niepożądana [2, 

50, 53]. Odprowadzanie ścieków barwnikowych do zbiorników wodnych ma nega-

tywne konsekwencje dla ekosystemu wodnego. Większość organicznych barwników 
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używanych do barwienia produktów spożywczych, na przykład barwników azowych, 

ma w swoich strukturach molekularnych centra aromatyczne, a ich produkty metabo-

lizmu i rozkładu, takie jak aminy aromatyczne, benzydyny i kwasy benzenosulfonowe 
są czynnikami rakotwórczymi i mutagenami [52]. 

Oddziaływanie barwników na ludzi zostało szeroko przedyskutowane, jednak nie-

wiele uwagi poświęcono wpływowi tych związków na florę i faunę wodną. Znajdujące 

się w wodzie barwniki mogą oddziaływać na organizmy ekosystemu wodnego i powo-
dować m.in. śmiertelność, zahamowanie wzrostu, zahamowanie czynności fizjologicz-

nych, zmiany w DNA, zmiany w obrębie tkanek i organów [55]. W badaniach toksy-

kologicznych, przeprowadzonych na modelowym organizmie wodnym Danio rerio 
stwierdzono deformacje wykryte w rozwoju embrionalnym i larwalnym D. rerio w wyniku 

oddziaływania różnych syntetycznych barwników: tartrazyny [56-58], erytrozyny [56, 57], 

błękitu patentowego [56], azorubiny (karmoizyny) [58]. Negatywne oddziaływanie 
czerwieni koszenilowej, tartrazyny i błękitu patentowego stwierdzono wobec innych 

organizmów modelowych Cucumis sativus i Artemia salina [56], Drosophila melano-

gaster [60] i w odniesieniu do niektórych drobnoustrojów [60]. Badania te sugerują, że 

po uwolnieniu do środowiska wodnego, barwniki zagrażają życiu tego ekosystemu [2]. 
Ponadto barwniki powodują zabarwianie wody, zmniejszając w ten sposób jej przezro-

czystość, czyli przenikanie światła słonecznego i napowietrzanie akwenu, co negatywnie 

wpływa na efektywność fotosyntezy, a w konsekwencji powoduje obniżenie poziomu 
rozpuszczonego tlenu w wodzie. Barwniki pogarszają także jakość estetyczną zbiorni-

ków wodnych [2, 53, 54, 56]. Według badań masowe stosowanie barwników spożyw-

czych jest jedną z istotnych części globalnego problemu zanieczyszczenia wody. Celem 

usuwania barwników ze ścieków jest pozbycie się koloru, ale także wyeliminowanie 
lub znaczne zmniejszenie ich toksyczności [54]. W związku z tym stosowane są różne 

techniki, takie jak metody fizykochemiczne, degradacja enzymatyczna, obróbka mikro-

biologiczna, metody chemiczne i zaawansowane techniki utleniania [2, 62, 63]. 
Rynek barwników spożywczych szacowany jest na 4,3 mld USD w 2021 roku; 

przewiduje się, że do 2026 roku wzrośnie on w tempie CAGR na poziomie 4,7%, aby 

osiągnąć 5,4 mld USD [64]. Globalny rynek jest napędzany przez szybko rosnące 
zapotrzebowanie na naturalne barwniki żywności oraz zmieniające się preferencje 

dotyczące smaku i atrakcyjności żywności wśród populacji na całym świecie. Szacuje 

się, że wzrost świadomości konsumentów na temat produktów z czystą etykietą [64, 66], 

kojarzonych z naturalnymi składnikami oraz dodatkowe korzyści zdrowotne wynika-
jące z niektórych naturalnych barwników spożywczych napędzają rynek barwników 

spożywczych [48]. 

6. Podsumowanie 

Stosowanie barwników spożywczych ma na celu poprawę jakości wizualnej pro-
duktów, uczynienie ich bardziej atrakcyjnymi dla konsumentów. Do barwienia żyw-

ności mogą być wykorzystywane zarówno barwniki syntetyczne, jak i naturalne, ale 

jedynie te, które są uważane za bezpieczne dla zdrowia ludzi. Barwniki syntetyczne są 
szeroko stosowane w różnych gałęziach przemysłu, w tym również w przemyśle spo-

żywczym. Problemy z ich negatywnym wpływem w odniesieniu do organizmu czło-

wieka spowodowały intensywne badania nad możliwością biosyntezy i zastosowania 

naturalnych barwników. Źródłem naturalnych barwników mogą być mikroorganizmy 
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i kultury roślinne. Naturalne barwniki obok właściwości barwiących, mogą mieć 

charakter związków farmakologicznie i biologicznie czynnych o różnorodnym zakresie 

pozytywnego działania m.in. przeciwutleniające, przeciwdrobnoustrojowe, przeciw-
nowotworowe, immunoregulacyjne i przeciwzapalne. Zastosowania barwników w od-

niesieniu do zdrowia ludzi, zostało bardzo szeroko zbadane. Jednak niewiele uwagi 

poświęcono wpływowi związków barwnych na ekosystem wodny. Barwniki mogą 

oddziaływać na organizmy ekosystemu wodnego i powodować m.in. wzrost ich śmier-
telności, zahamowanie wzrostu lub zahamowanie różnych czynności fizjologicznych. 

Obecność barwników w zbiornikach wodnych, nawet w śladowych ilościach, jest 

bardzo niepożądana i stanowi zagrożenie dla organizmów wodnych i dla jakości wody. 
Wzrost świadomości proekologicznej społeczeństwa powoduje, iż przemysł w tym 

także przemysł spożywczy poszukuje nowych źródeł i sposobów pozyskiwania surow-

ców, korzystnych dla zdrowia i przyjaznych środowisku. 
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Wpływ barwników spożywczych na zdrowie człowieka i środowisko 

Streszczenie 
Kolor jest istotną cechą każdego produktu spożywczego, ponieważ zwiększa atrakcyjność i akceptowal-
ność żywności. Barwniki spożywcze są stosowane w wielu produktach spożywczych. Można je podzielić 

na barwniki naturalne i syntetyczne. Barwniki naturalne otrzymywane są na drodze wieloetapowego procesu 
ekstrakcji z materiału biologicznego, natomiast syntetyczne pozyskuje się na drodze syntezy chemicznej. 
Wykorzystywane w produkcji żywności barwniki zarówno syntetyczne, jak i naturalne obejmują różne grupy 
związków chemicznych. Każdy barwnik spożywczy tak jak każda substancja chemiczna ma pozytywny 
lub negatywny wpływ na organizm człowieka. 
Światowa produkcja barwników ciągle rośnie, z powodu rosnącego na nie zapotrzebowania. Szacuje się, 
że 15% wszystkich barwników produkowanych na całym świecie jest odprowadzanych do zbiorników 
wodnych, co niekorzystnie wpływa na ekosystem wodny. Barwniki w wodzie zmniejszają jej przezro-

czystość, zmniejszając w ten sposób przenikanie światła do wody, wpływając w ten sposób na fotosyntezę, 
która w konsekwencji redukuje rozpuszczony w wodzie tlen. Ścieki pochodzące z produkcji barwników 
zarówno spożywczych, jak i innych gałęzi przemysłu (tj. tekstylny, skórzany, farbiarski, farmaceutyczny) 
niszczą środowisko wodne i stanowią zagrożenie dla żywych organizmów, w tym także dla człowieka. 
Zapotrzebowanie na naturalne barwniki spożywcze w porównaniu z syntetycznymi barwnikami spożywczymi 
rośnie, ze względu na rosnącą świadomość konsumentów dotyczącą zagrożeń dla zdrowia i środowiska, zwią-
zanych z barwnikami syntetycznymi. Wrasta także świadomość konsumentów na temat produktów z czystą 
etykietą oraz korzyści zdrowotne osiągane dzięki stosowaniu naturalnych barwników spożywczych. 

Słowa kluczowe: barwniki, żywność, zdrowie, środowisko 
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The influence of food dyes on human health and the environment 

Abstract 
Color is an essential feature of any food product as it increases the attractiveness and acceptability of the 
food. Food dyes are used in many food products. Food dyes can be divided into natural and synthetic dyes. 
Natural dyes are obtained through a multi-stage extraction process from biological material, while syn-
thetic dyes are obtained through chemical synthesis. Both synthetic and natural dyes used in food production 
include various groups of chemical compounds. Each food dye, just like any chemical substance, has 

a positive or negative impact on the human body. 
The world production of dyes is constantly growing due to the growing demand for them. It is estimated 
that 15% of all dyes produced worldwide are discharged into water reservoir, which negatively affects the 
aquatic ecosystem. Pigments in water reduce its transparency, thus reducing the penetration of light into the 
water. It result in influencing photosynthesis, which in turn reduces the dissolved oxygen in the water. 
Sewage from the production of dyes, both food and other industries (i.e. textiles, leather, dyes, pharma-
ceuticals) destroy the aquatic environment and pose a threat to living organisms, including humans. 
The demand for natural food colors compared to synthetic food dyes is increasing due to growing 

consumer awareness of the health and environmental risks associated with synthetic dyes. Consumers are 
also becoming more aware of clean-label products and the health benefits of using natural food dyes. 
Keywords: dyes, food, health, environment 
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Agnieszka Rożek1 

Biosorpcja z zastosowaniem drożdży Saccharomyces 

cerevisiae jako metoda usuwania i odzysku metali  

z roztworów wodnych 

1. Wprowadzenie 

Rozwojowi technologicznemu nieustannie towarzyszą problemy ekologiczne. Indu-
strializacja i urbanizacja doprowadziły do skażenia środowiska m.in. poprzez złą utyli-

zację ścieków przemysłowych. Generowanie ścieków zawierających metale ciężkie, 

które szacuje się stanowią ok. 10% odpadów wytwarzanych przez kraje rozwinięte, 
stanowi częste zanieczyszczenie wód powierzchniowych i gruntowych [1, 2]. Ścieki te 

są produktem ubocznym wielu procesów technologicznych, pochodzą z hut, przemysłu 

galwanizerskiego, garbarskiego, produkcji nawozów sztucznych, środków ochrony 

roślin, z zakładów farbiarskich, włókienniczych, elektrochemicznych, motoryzacyjnych 
i energetycznych oraz z zakładów produkujących baterie, akumulatory i katalizatory 

[3, 4]. Dodatkowo dynamiczny rozwój energetyki jądrowej przyczynił się do radio-

aktywnego skażenia środowiska [5-7]. Do pierwiastków, które stanowią najczęstsze 
urbanizacyjne zanieczyszczenie ścieków zalicza się Ag, As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, 

Ni, Pb, Zn oraz radionuklidy Cs, Sr, U [8]. 

Metale ciężkie należą do najbardziej szkodliwych zanieczyszczeń środowiskowych, 

a gdy są obecne w stężeniach przekraczających normy określone w regulacjach praw-
nych, mogą stanowić poważne zagrożenie dla środowiska i zdrowia organizmów żywych 

[9-11]. Pierwiastki te są cytotoksyczne oraz wykazują działanie kancerogenne. Ponadto 

nie ulegają biodegradacji, i nawet w przypadkach, gdy ich stężenia nie osiągają wykry-
walnych wartości, duża trwałość chemiczna oraz powinowactwo do licznych związków 

organicznych mogą prowadzić do lokalnego zwielokrotnienia ich stężeń poprzez proces 

bioakumulacji. Ze względu na swoją mobilność metale ciężkie z łatwością przedostają 
się do wód gruntowych i gleby, a obecność na poszczególnych piętrach łańcucha tro-

ficznego prowadzi do ich akumulacji, co stanowi zagrożenie dla zdrowia organizmów 

funkcjonujących w danym ekosystemie i w konsekwencji dla ludzi [4]. Dla przykładu 

toksyczność chromu przejawia się głównie w nieprawidłowym działaniu nerek, ośrod-
kowego układu nerwowego i krwionośnego oraz negatywnie wpływa na układ kostny 

[12, 13]; podwyższone stężenie miedzi w organizmie człowieka może wywołać zmiany 

w aktywności komórkowej, takie jak zaburzenia regulacji metabolizmu lipidów i w od-
porności komórek nowotworowych na leki chemioterapeutyczne [14]; wysokie narażenie 

na działanie manganu powoduje zaś neurotoksyczność [15]. Poniżej przedstawiono 

możliwe skutki toksycznego oddziaływania metali ciężkich na zdrowie człowieka (tab. 1). 
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Tabela 1. Antropogeniczne źródła oraz toksyczność metali ciężkich i metaloidów występujących w ściekach 

przemysłowych 

Metal ciężki/ 

metaloid 

Źródło przemysłowe Toksyczność Bibliografia 

As Przemysł tekstylny, 

ceramiczny, metalurgiczny, 

elektryczny i elektroniczny, 

produkcja pigmentów 

Kancerogenność Cui i in. [16] 

Cd Produkcja baterii, 

stabilizatorów, pigmentów; 

spalanie węgla; energetyka 
jądrowa 

Kancerogenność; 

bioakumulacja 

Nandi  

i Chowdhuri 

[17] 

Cr Przemysł tekstylny, garbarski; 

obróbka drewna; produkcja 

pigmentów i obwodów 

chłodniczych 

Cr(VI) kancerogenność; 

nefrotoksyczność; 

zaburzenia pracy OUN, 

ukłądu krwionośnego 

i kostnego 

Kobielska 

i in. [18] 

Cu Przemysł wydobywczy, 

chemiczny i farmaceutyczny; 

produkcja pigmentów, pokryć 

dachowych, sprzętu AGD, rur 

wodociągowych 

Cytotoksyczność Costa i in. 

[19] 

Hg Amalgamacja; przemysł 

elektryczny; produkcja 

katalizatorów, wypełnień 
stomatologicznych, lamp 

rentgenowskich, 

prostowników 

Biomagnifikacja; 

zaburzenia procesów 

biochemicznych; 
zaburzenia pracy OUN 

i układu oddechowego; 

ostre zatrucia 

Frachini i in. 

[20] 

Mn Produkcja nawozów; 

przemysł petrochemiczny, 

garbarski; 

Galwanotechnika; obróbka 

metali; górnictwo 

Neurotoksyczność Véliz i in. 

[15] 

Ni Przemysł stalowy, 

elektroniczny, 

Galwanotechniczny; 

produkcja baterii, pigmentów 

Kontaktowe zapalenie 

skóry, astma i chroniczne 

infekcje oddechowe; 

kancerogenność 

Özdemir i in. 

[21] 

Pb Przemysł ceramiczny; 

produkcja tworzyw 

sztucznych, 
wyrobów szklanych, baterii, 

przewodów elektrycznych, 

pigmentów 

Zaburzenia pracy układu 

krwiotwórczego i OUN; 

kancerogenność; 
bioakumulacja 

Cho i in. [22] 

Zn Stopy Zn, PVC 

stabilizatory, przemysł 

chemiczny i farmaceutyczny; 

produkcja antykorozyjnych 

powłok, puszek 

Zaburzenia metabolizmu 

lipidów 

Kobielska 

i in. [18] 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [8, 15-22] 
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Wzrost industrializacji wskazuje się jako czynnik silnie obciążający dla środowiska, 

głównie z powodu niewłaściwej utylizacji zanieczyszczonych ścieków przemysłowych. 

Stosowane obecnie techniki oczyszczania tego rodzaju ścieków z toksycznych pier-
wiastków, oparte są przede wszystkim na kombinacjach metod mechanicznych, 

chemicznych i biologicznych. Powszechnie stosowane chemiczne metody usuwania 

metali to przede wszystkim ekstrakcja, wymiana jonowa, strącanie, utlenianie/redukcja, 

filtracja, obróbka elektrochemiczna lub procesy membranowe [23-26]. Wykorzystanie 
metod konwencjonalnych jest często ograniczone, przede wszystkim ze względu na ich 

niską selektywność i wysoki koszt stosowania. Metody strąceniowe oparte na immo-

bilizacji toksycznych metali w postaci ich nierozpuszczalnych soli mają istotną wadę, 
opartą o konieczność wprowadzania do ścieków dodatkowych ilości związków che-

micznych, które same w sobie są często toksyczne i szkodliwe dla środowiska natural-

nego [3, 27, 28]. Ponadto metale obecne w roztworach ściekowych kierowane do 
oczyszczalni, powinny zostać usunięte z wykorzystaniem biologicznej metody osadu 

czynnego [29]. W sytuacji, gdy stężenie tych pierwiastków przekracza pewien graniczny 

poziom toksyczności, może dochodzić do obumierania osadu czynnego, a tym samym 

spadku wydajności procesów oczyszczania [3, 30, 31]. Aby uniknąć szkodliwego 
oddziaływania metali na biomasę osadu czynnego wprowadza się coraz bardziej 

rygorystyczne normy dotyczące jakości ścieków wprowadzanych do oczyszczalni. 

Stąd zarządzający zakładami przemysłowymi zmuszeni są do budowania oczyszczalni 
ścieków w celu ich wstępnego podczyszczania i usuwania nadmiaru zawartych w nich 

metali [3]. Należy pamiętać, że rachunek ekonomiczny stanowi jedno z głównych kry-

teriów doboru metody oczyszczania roztworów poprodukcyjnych, aby nadmiernie nie 

powiększać kosztów działalności zakładu i nie zmniejszać przez to konkurencyjności 
produkcji. Ogromne znaczenie ma także odzysk cennych metali z technologicznych 

odpadów przemysłowych i ich powtórne zagospodarowanie [4]. Stąd poszukiwanie 

alternatywnych, skutecznych i niedrogich w zastosowaniu metod usuwania i jedno-
czesnego odzysku metali ciężkich z roztworów ściekowych znajduje się w centrum 

zainteresowania licznych ośrodków naukowych i przemysłowych. 

Jedną z metod biologicznych, która stanowi ekologiczną i ekonomiczną alternatywę 
dla konwencjonalnych technik usuwania toksycznych metali z wodnych roztworów 

jest bioremediacja. Termin bioremediacja w odniesieniu do jonów metali ciężkich im-

plikuje dwa procesy, które zachodzą poprzez różne mechanizmy: biosorpcję i bioaku-

mulację. Pierwszy z terminów odnosi się do zatężania jonów metali z roztworów wodnych 
na powierzchni komórek w sposób bierny, niezależny od metabolizmu komórkowego, 

niekiedy stosuje się martwe organizmy (np. komórki poddane obróbce cieplnej). Bio-

akumulacja jest zaś procesem, który wiąże się z aktywnym transportem metabolicznym 
jonów do wnętrza komórki [2, 32, 33]. Bardzo często usuwanie metali na drodze biolo-

gicznej może łączyć oba procesy: bierną adsorpcję jonów na powierzchni komórki oraz 

metaboliczny wychwyt metali z ich późniejszą akumulacją wewnątrzkomórkową [34, 35]. 
Techniką szeroko rozwijaną w ostatnich latach, cechującą się wysoką efektywnością 

i ekonomiką zastosowania okazała się właśnie biosorpcja [36, 37]. 

Biosorpcję definiuje się jako ogół procesów fizykochemicznych polegający na wią-

zaniu jonów metali na powierzchni adsorbentu pochodzenia naturalnego, np. przez osłony 
zewnętrzne komórek (ścianę komórkową, otoczki, materiały zewnątrzkomórkowe), 

gdzie przedrostek „bio” wskazuje na interakcję sorbatu z matrycą biologiczną. Czynnik 
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biotyczny mogą stanowić fragmenty komórek i tkanek oraz aktywne metabolicznie 

komórki (w tym bakterie, grzyby, glony), biomasy odpadowe, a także komórki martwe 

[38-47]. Mechanizm biosorpcji może uruchamiać zróżnicowane procesy, takie jak np. 
adsorpcję, wymianę jonową, kompleksowanie, mikroprecypitację metali [48-50]. W pro-

cesy te są zaangażowane wiązania kowalencyjne lub koordynacyjne, oddziaływania 

elektrostatyczne czy siły van der Waalsa [51]. 

Zainteresowanie zastosowaniem procesu biosorpcji w usuwaniu zanieczyszczeń 
z mediów wodnych opiera się o aspekt ekonomiczny. W porównaniu z procesem bio-

akumulacji adsorpcja angażująca jedynie powierzchnię zewnętrzną komórek przejawia 

wiele zalet, m.in. zaadsorbowany metal jest łatwy do odzyskania i ponownego zago-
spodarowania bez dezintegracji komórek adsorbentu [38]. Dodatkowo można w prosty 

i tani sposób wpływać na efektywność procesu sorpcji poprzez różnorodne modyfi-

kacje powierzchni adsorbentu, który nie ulega uszkodzeniom w trakcie tego procesu 
i wykazuje możliwość wielokrotnego zastosowania [52]. Kolejną zaletą biosorpcji jest 

to, że biosorbentami mogą być różnego rodzaju odpady rolne, czy też pochodzące 

z licznych gałęzi przemysłu spożywczego, np. drożdże Saccharomyces cerevisiae po-

zyskiwane jako produkt uboczny procesów przemysłowych w produkcji piwa i wina. 
Wśród wielu przebadanych sorbentów biologicznych to właśnie drożdże zasługują na 

szczególną uwagę, ze względu na liczne zalety wynikające z ich zastosowania. 

Celem niniejszego opracowania było omówienie wpływu różnorodnych czynników 
fizycznochemicznych na efektywność procesu sorpcji metali ciężkich na biomasie droż-

dży Saccharomyces cerevisiae. Przedstawiony cel zrealizowano w opraciu o przegląd 

badań naukowych prowadzonych w ostatnich latach w zakresie omawianej tematyki. 

2. Wykorzystanie Saccharomyces cerevisiae jako biosorbentów 

Wśród kilku sorbentów biologicznych wykorzystywanych w badaniach biosorpcji, 
drożdże Saccharomyces cerevisiae wyróżniają się jako szczególnie opłacalna ekono-

micznie matryca. Dodatkowo organizmy te charakteryzuje prostota i łatwość pozyskania 

komórek, nieskomplikowane techniki hodowlane, wysokie tempo produkcji biomasy 
oraz łatwość modyfikacji na poziomie molekularnym [53-55]. 

Materiał komórkowy może być pozyskiwany jako produkt uboczny procesów prze-

mysłowych, np. z produkcji piwa i wina, co zapewnia systematyczną dostawę biomasy 
i dość niskie koszty. Źródłem pozyskania jest najczęściej przemysł fermentacyjny, co 

jest szczególną zaletą w porównaniu do innych biosorbentów. Należy pamiętać, że po-

zyskanie organizmów wykorzystywanych w przemyśle enzymatycznym i farmaceu-

tycznym jest niezwykle trudne. Dokładny skład wielu produktów jest często tajemnicą 
przedsiębiorstwa, co sprawia, że przemysł niechętnie dostarcza biomasę odpadową [56]. 

Ponadto S. cerevisiae to organizmy charakteryzujące się łatwością technik hodowla-

nych, wykorzystaniem tanich podłoży wzrostowych i wysokim plonem biomasy [55]. 
Dodatkowo zastosowanie tych mikroorganizmów ułatwia prowadzenie badań nauko-

wych dotyczących różnych aspektów procesu biosorpcji. Ze względu na dokładną 

znajomość budowy komórkowej i molekularnej drożdże stanowią idealny organizm 
modelowy do identyfikacji mechanizmów interakcji metal – drobnoustrój [57]. 

Saccharomyces cerevisiae to jednokomórkowe grzyby, przedstawiające w swojej 

budowie typowe cechy komórki eukariotycznej. Jednym z najważniejszych elementów 

budowy komórkowej tych organizmów, które mają duże znaczenie w procesie bio-



 
Agnieszka Rożek 

 

102 

sorpcji, jest ściana komórkowa. Składa się ona z włóknistego materiału, który jest 

osadzony w koncentrycznych warstwach, dzięki czemu przejawia sztywną konstrukcję. 

Ściana komórkowa determinuje kształt komórek i zapewnia ich ochronę przed środo-
wiskiem zewnętrznym, reguluje ciśnienie osmotyczne, a także uczestniczy w wielu 

procesach, takich jak reprodukcja, sygnalizacja komórkowa i adhezja [58, 59]. Struk-

tura ściany komórkowej drożdży S. cerevisiae, zorganizowana jest w obrębie dwóch 

warstw złożonych z trzech makrocząsteczek: 1. glukanu – stanowiącego polimer β-1,3 
i β-1,6 glukozy; 2. białek mannowych – polimerów mannozy z wiązaniami α-1,2, α-1,3 

i α-1,6, które są kowalencyjnie połączone z peptydami oraz 3. chityny – polimeru  

β-1,4-N-acetyloglukozaminy [60]. Złożona struktura chemiczna ściany komórkowej jest 
ściśle powiązana ze zdolnością adsorpcji różnorodnych związków. Fakt ten przekłada 

się na możliwość wiązania jonów metali na zewnętrznej powierzchni komórki dzięki 

obecności fosfomannanów oraz wolnych grup funkcyjnych: karboksylowej, hydroksy-
lowej, aminowej i fosforanowej oraz grupy wodorosiarczkowej w białkach powierzch-

niowych [61-64]. Mechanizmy, przez które zachodzi ta interakcja, wciąż nie są dobrze 

poznane i opisane. Prawdopodobnie są to procesy wymiany jonowej, sorpcji fizycznej 

lub chemicznej oraz kompleksowania [65]. 
Do Nascimento i in. przedstawili wyniki analizy EDX biomasy drożdży, w której 

wskazują na główny udział pierwiastków C, O, Na, Mg, P i K. Analiza elementarna 

biomasy przeprowadzona po kontakcie komórek z jonami Cu(II) wskazuje na wzrost 
udziału miedzi obecnej w biomasie z 0,6% do 8,1% oraz spadek udziału potasu. 

Prawdopodobnie nastąpiło zjawisko wymiany jonowej [66]. 

W ostatnich kilkudziesięciu latach uznano S. cerevisiae za jeden z najbardziej 

obiecujących biosorbentów metali, w tym metali toksycznych (Pb, Cu, Cd, Hg, Ni, Vr, 
As) [67-71], metali szlachetnych (Pd, Pt, Au, Ag) [46] oraz radionuklidów (U, Pu, Am, 

Ce, Cs, Sr, Se, Sb) [46, 72, 73]. Istnieje także wiele doniesień literaturowych doty-

czących zastosowania drożdży w procesie biosorpcji związków organicznych, takich 
jak barwniki [74-76], pestycydy i herbicydy [77, 78] czy bioaktywne związki roślin 

[79-81]. 

Skuteczne usuwanie zanieczyszczeń z roztworów wodnych z wykorzystaniem procesu 
sorpcji powiązane jest bezsprzecznie z właściwościami i budową chemiczną zastoso-

wanych biosorbentów. W toku badań z zastosowaniem sorbentów biologicznych wy-

różniono szereg czynników, które mają realny wpływ na efektywność procesu biosorpcji. 

Należą do nich przede wszystkim parametry fizykochemiczne, takie jak stężenie wyj-
ściowe metalu w roztworze [9, 56] oraz biomasy sorbentu [53], czas kontaktu między 

sorbatem i adsorbentem [56], pH roztworu czy temperatura prowadzenia procesu [82]. 

Duże znaczenie przypisuje się także formie występowania i organizacji biomasy. 
W różnych warunkach eksperymentalnych komórki Saccharomyces cerevisiae podda-

wano modyfikacjom genetycznym i morfologicznym, m.in. przebadano komórki żywe/ 

martwe [83], biomasę wolną/komórki immobilizowane na nośnikach [84], komórki 
typu dzikiego/zmutowane [54], niemodyfikowane powierzchnie komórkowe/komórki 

zmodyfikowane chemicznie lub termicznie [72, 73]. Badania te wykonano w celu usta-

lenia optymalnych parametrów prowadzenia procesu biosorpcji metali w różnych 

warunkach eksperymentalnych. 
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3. Wpływ czynników fizykochemicznych i właściwości drożdży 

Saccharomyces cerevisiae na biosorpcję metali 

3.1. Stężenie wyjściowe metalu w roztworze 

Dane literaturowe w większości wskazują, że efektywność procesu biosorpcji metali 

zwiększa się wraz ze wzrostem początkowego stężenia pierwiastka w roztworze. Następ-

nie dochodzi do stabilizacji procesu i dalsze zwiększanie stężenia metalu nie przynosi 
już zmian dla skuteczności biosoprcji [9, 51, 85, 86]. 

Teorię tę potwierdzili Paravathi i in., którzy dowiedli, że efektywność biosorpcji 

była wyższa w próbach, gdzie zastosowano wyższe stężenie wyjściowe manganu 

w badanym roztworze. Wzrost stężenia manganu z 25 do 200 mg Mn2+/l spowodował 
18-krotny wzrost wychwytu tego pierwiastka z 1,54 do 18,95 mg na g biomasy [87]. 

De Rossi i in. wykazali wyższą skuteczność usuwania Cr(VI) z roztworu w do-

świadczeniach, gdzie początkowe stężenie metalu wynosiło 90 mg/l, w porównaniu 
z próbami 10 mg/l i 50 mg/l. Badacze tłumaczyli, że gdy w roztworze dochodzi do 

wysokiej koncentracji metalu, pierwiastek ma tendencję do wytrącania się w postaci 

trudno rozpuszczalnych soli na powierzchni biosorbentu. Dalsze usuwanie tego metalu 
powiązali więc ze zjawiskiem mikroprecypitacji [9]. 

Dodatkowo istnieją doniesienia, że w zależności od stężenia metalu może się zmie-

niać rodzaj wiązań chemicznych utworzonych pomiędzy metalem a biomasą sorbentu. 

W procesie biosorpcji metali przez drożdże S. cerevisiae, przy niskim stężeniu metalu, 
powstają wiązania kowalencyjne (związane z wypieraniem jonów H+), natomiast 

w miarę wysycania grup funkcyjnych wraz ze wzrostem stężenia metalu zaczynają 

dominować oddziaływania elektrostatyczne i dochodzi do wymiany jonowej z katio-
nami Mg2+ i Ca2+ co umożliwia dalsze wiązanie metalu [51, 86]. 

Mohhebrad i in. wysunęli inne wnioski i udowodnili, że istnieje odwrotna zależność 

pomiędzy skutecznością usuwania arsenu z roztworu a jego początkowym stężeniem 
w sorbacie. Zwiększenie stężenia arsenu z 0,1 mg/l do 1 mg/l spowodowało zmniej-

szenie skuteczności jego usuwania z roztworu odpowiednio z poziomu 81,45% do 

43,65% (wartości P < 0,05) [53]. Wytłumaczenie stanowi fakt stopniowego wysycania 

miejsc adsorpcyjnych w ścianie komórkowej drożdży wraz ze wzrostem stężenia 
metalu w roztworze. Podobne wnioskowanie przyjęli Saha i współpracownicy [88]. 

Na podstawie przeglądu danych literaturowych niezwykle trudno przedstawić jedno-

znaczne stanowisko dotyczące wpływu początkowego stężenia metalu w roztworze na 
efektywność procesu biosorpcji. 

3.2. Gęstość biomasy sorbentu 

Wśród czynników, które mogą wpływać na efektywność biosorpcji metali należy 

wymienić także gęstość wykorzystanej biomasy. Przegląd danych literaturowych nie 

pozwala przedstawić jednoznacznych wniosków co do roli tego czynnika w procesie 
sorpcji, istnieją dwie teorie podparte sprzecznymi wynikami badań. 

Jedna z nich mówi, że biosorpcja obniża się wraz ze wzrostem gęstości cząsteczek 

biosorbentu [53, 89]. Przy dużej gęstości biomasy może dojść do ograniczenia mie-
szania komórek i osłabienia ich kontaktu z sorbatem [89]. Dzieje się tak, ponieważ 

wysokie stężenie biomasy sorbentu może doprowadzić do aglomeracji komórek i w kon-

sekwencji zmniejszenia odległości międzykomórkowej, co powoduje spadek efektyw-
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ności usuwania metalu. Efektywność procesu rośnie wraz ze wzrostem odległości 

pomiędzy komórkami biosorbentu, co ułatwia oddziaływanie elektrostatyczne pomiędzy 

ścianą komórkową a jonami pierwiastków [90, 91]. Mohhebrad i in. stwierdzili wzrost 
w procentowym pobraniu arsenu wraz ze wzrostem stężenia masy biosorbentu S. cere-

visiae od 0,5 do 1 g/l odpowiednio z 56,38% do 81,45%. Jednakże dalszy wzrost 

gęstości cząsteczek od 1 do 5 g/l skutkował spadkiem efektywności usuwania tego 

pierwiastka przez drożdże. Badacze tłumaczą to efektem ekranowania i mniejszą ruchli-
wością mikroorganizmów przy wysokich stężeniach biomasy, co znacznie obniżyło 

skuteczność eliminacji arsenu z roztworu [53]. 

Przeciwstawne wyniki otrzymali do Nascimento i in., którzy stwierdzili najwyższą 
efektywność biosorpcji miedzi na poziomie 76%, gdy stężenie biomasy drożdży było 

najwyższe z zastosowanych i wynosiło 20 g/l [66]. Podobne rezultaty otrzymali Farhan 

i Khadom, analizując wpływ wyjściowego stężenia biomasy na biosoprcję Pb, Cd, Cu, 
Co i Zn. We wszystkich przypadkach odnotowano wzrost wydajności usuwania metali 

w zakresie wzrostu stężenia biomasy z 0,5 g do 3 g/l. Efekt ten wytłumaczono wyższą 

liczbą miejsc wiązania metalu w obecności wyższej gęstości komórek [92]. Identyczne 

wnioskowanie zastosowali Hany i in. [93], Sudhir i in. [94] oraz Chen i Wang [95]. 

3.3. Czas kontaktu biomasy S. cerevisiae z sorbatem 

Wyniki badań dotyczące biosorpcji wskazują, że dłuższy czas kontaktu pomiędzy 

biomasą drożdży a sorbatem poprawia efektywność wiązania metali. De Rossi i in. 

(2018) udowodnili, że wydłużenie czasu kontaktu z 1h do 3h zwiększyło zdolność 
usuwania chromu z roztworu [9]. Wyjaśnienie stanowi fakt, że biosorpcja może mieć 

wymiar sorpcji fizycznej (tworzenie słabych wiązań) i/lub chemicznej (silne wiązania 

obejmujące kompleksowanie jonów metali, w tym chelatację). Poprawa efektywności 

biosorpcji przy zwiększonym interwale czasu kontaktu może sugerować, że doszło do 
wytworzenia wiązań chemicznych pomiędzy komórkami drożdży a jonami metalu. To 

silne połączenie mogło zmniejszyć prawdopodobieństwo desorpcji metali z biomasy, 

co w efekcie przełożyło się na wzrost efektywności usuwania pierwiastków z roztworu 
[96, 97]. 

Fadel i in. wykazali, że proces wiązania metali przez biomasę drożdży podzielony 

jest na dwa etapy, początkowy pasywnej absorpcji, po którym następuje znacznie wol-
niejszy proces aktywnej absorpcji. Pierwszym etapem, który zachodzi niezwykle szybko 

jest fizyczna adsorpcja lub wymiana jonowa na powierzchni biomasy, czyli biosorpcja. 

Drugi etap powiązany jest z aktywnym transportem metali do wnętrza komórki. Wzrost 

pojemności sorpcyjnej w miarę wydłużania czasu kontaktu pomiędzy biomasą a sorba-
tem może wskazywać na uzupełnienie procesu biosorpcji przez bioakumulację. Badacze 

ci odnotowali, że równowaga biosorpcji wystąpiła pod koniec etapu gwałtownej fi-

zycznej adsorpcji (pierwszy etap). Pojemność biosorpcji wzrastała wraz ze wzrostem 
czasu kontaktu. Biosorpcja Mn(II) przez biomasę drożdży S. cerevisiae była bardzo 

szybka przez pierwsze 30 minut, równowaga została osiągnięta po 45 minutach. Wyniki 

wskazują, że najwyższą skuteczność usuwania Mn(II) przez biomasę drożdży odnoto-
wano pomiędzy 30 a 45 minutą trwania procesu. Wraz z wydłużaniem tego czasu rosła 

pojemność biosorpcji, co wskazuje na zaangażowanie drugiego, powolnego etapu – 

bioakumulacji [56]. Podobne wnioskowanie przyjęli także Paravathi i in. [87] oraz 

Goyal i in. [98]. 
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3.4. pH 

Wartość wykładnika stężenia jonów wodorowych w roztworze może mieć wpływ 

na zdolności sorpcyjne danej matrycy poprzez zmianę formy miejsca wiązania metalu 

w biomasie. Doniesienia literaturowe wskazują na zaangażowanie w procesie sorpcji 
grup funkcyjnych występujących na powierzchni zewnętrznej komórek drożdży: 

hydroksylowej, karboksylowej, aminowej i fosforanowej [62]. 

Najczęściej przy niskich wartościach pH efektywność sorbowania kationów pier-

wiastków obniża się, co jest spowodowane konkurencją pomiędzy jonami metali i proto-
nami w wiązaniu do grup anionowych w biomasie. Ligandy występujące w ścianie 

komórkowej są zamaskowane jonami H3O
+, co znacznie ogranicza wiązanie kationów 

metali [51, 53, 72, 99]. 
Wraz ze wzrostem pH większość grup funkcyjnych biorących udział w wiązaniu 

pierwiastków jest zdysocjowana. Grupy obdarzone ładunkiem ujemnym zostają „odsło-

nięte”, co sprzyja adsorpcji kationów metali na powierzchni komórek. Lu i in. donoszą, 
że przy wyższych wartościach pH notuje się wyższą dostępność miejsc wiązania metali 

w komórce, ułatwiając przyłączanie jonów metali. Kiedy wszystkie grupy ulegną 

dysocjacji, ustala się stan równowagi, dalszy wzrost pH nie powoduje zwiększenia efek-

tywności biosorpcji [100]. 
Inaczej sytuacja przedstawia się w przypadku chromu, który na VI stopniu utlenie-

nia występuje w postaci anionu chromianowego. W tym przypadku kwaśny odczyn 

środowiska (pH ok. 2) sprzyja przyciąganiu elektrostatycznemu przez dodatnio nałado-
wane grupy aminowe a ujemnym ładunkiem chromianu (VI) [9]. De Rossi i in. udo-

wodnili, że najwyższa wydajność w sorbowaniu Cr(VI) została osiągnięta przy warto-

ściach pH niższych niż 5. Efektywność usuwania chromu w pH 5 wyniosła 96,8%,  

a w eksperymentach prowadzonych przy pH 9 była już znacznie niższa i wyniosła 
jedynie 59,8% [9]. Przy pH kwaśnym ściana komórkowa drożdży staje się dodatnio 

naładowana, odpychając jony dodatnie i przyciągając ujemne, a tym samym zwiększając 

zdolność biosorpcji anionów, m.in. anionu chromianowego CrO4
2-. Podobne wyniki 

badań uzyskali Rajapaksha i in., Dong i in. , Cadaval i in. oraz Cossich i in. [101-104]. 

Dal Magro i in. zaobserwowali, że wartość pH 5 była optymalna dla biosorpcji Cr(VI) 

przez mikroalgi Spirulina platensis. Wysokie powinowactwo biomasy do chromu 
w środowisku kwaśnym wskazuje, że mechanizm sorpcji wynikał z oddziaływań elektro-

statycznych między biosorbentem kationowym a anionem chromianowym [105]. 

Zinicovscaia i in. odnotowali maksymalną zdolność S. cerevisiae do usuwania Cr(VI) 

w pH ok. 2, zaś dla Zn(II), Cu(II) i Ni(II) optymalna wartość pH wynosiła ok. 5 [106]. 
Teorię tę potwierdzają również wyniki badań Mohhebrada i in., którzy odnotowali, że 

wzrost pH z 5 do 9, obniżył skuteczność usuwania arsenu aż o 51% (wartość P < 0,05). 

Wydajność biosorpcji dla As(III) była maksymalna (81,45%) przy pH 5 [53]. W poda-
nym zakresie pH arsen występuje w roztworze w postaciach monoanionu H2AsO3

- 

i neutralnej H3AsO3. Formy obojętne nie mogą podlegać oddziaływaniu elektrostatycz-

nemu z adsorbentem, jednak mogą wchodzić w interakcje z nieprotonowanymi grupami 
aminowymi [107]. Spadek wydajności biosorpcji arsenu wraz ze wzrostem pH w za-

kresie 5-9 można przypisać konkurencji do miejsc wiązania w biomasie między jonami 

hydroksylowymi, obecnymi przy wyższym pH, a formami arsenu. Ponadto w warun-

kach alkalicznych grupy karboksylowa, hydroksylowa i aminowa wykazują ujemny 
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ładunek, co stwarza warunki odpychania między ujemnie naładowanym sorbentem 

i anionowymi formami arsenu i prowadzi do spadku efektywności sorpcji [108]. 

Dodatkowo należy wziąć pod uwagę fakt, że pH obojętne i zasadowe często sprzyja 
wytrącaniu trudno rozpuszczalnych soli metali. Jeżeli ta immobilizacja metalu zachodzi 

na powierzchni komórki – wydajność biosorpcji zwiększa się, i odwrotnie gdy precy-

pitaty nie są związane z powierzchnią komórki [51]. 

Do Nascimento i in. stwierdzili, że najwyższą wydajność biosorpcji Cu(II) osiąg-
nięto przy wartości pH 5. Niższą skuteczność procesu przy wyższych wartościach pH 

badacze tłumaczą prawdopodobieństwem immobilizacji miedzi w postaci trudno roz-

puszczalnych soli, które precypitowały poza powierzchnią komórek biosorbentu [66]. 
Podobne wyniki otrzymali Tan i in. dla procesu biosorpcji strontu i cezu z zastoso-

waniem S. cerevisiae. Wraz ze wzrostem wartości pH od 3 do 5, odnotowano wzrost 

zdolności sorpcyjnych dla jonów Sr(II) i Cs(I). Przy niższych wartościach pH doszło 
do protonowania powierzchniowych grup funkcyjnych na ścianie komórkowej drożdży 

i w konsekwencji spadku pobierania metali przez biomasę. Przy wzroście pH miejsca 

wiązania uległy deprotonacji. Nie zbadano wpływu wyższych wartości pH, ze względu 

na wytrącanie wodorotlenków tych metali w warunkach alkalicznych [109]. 
Na podstawie wyników przedstawionych badań należy wnioskować, że optymalną 

wartość pH dla prowadzenia procesu biosorpcji danego metalu należy dobierać ekspe-

rymentalnie dla badanego układu: drobnoustrój – metal. 

3.5. Temperatura 

Badania naukowe prowadzone przez wiele zespołów wskazują, że temperatura może 

przekładać się na aktywność metaboliczną komórek biomasy, a przez to wpływać po-

średnio na wydajność wiązania metali. Większość naukowców wskazuje, że reakcje 

adsorpcji są egzotermiczne, więc zdolności biosorpcyjne drożdży maleją wraz ze 
wzrostem temperatury [92, 110-116]. 

Odnotowano spadek efektywności usuwania metali: Cu, Zn, Cd, Co i Pb wraz ze 

wzrostem temperatury w zakresie 27 a 62°C [92]. Wyniki badań otrzymane przez Özer 
i Özer wskazują, że równowagowa zdolność biosorpcji dla jonów Pb(II), Ni(II) 

i Cr(VI) została osiągnięta w temperaturze 25°C (próby testowano w temperaturach 

15-40°C). Badacze tłumaczą, że spadek pojemności procesu w wyższych temperaturach 
spowodowany był uszkodzeniem aktywnych miejsc wiązania na powierzchni komórek 

[114]. 

Niektóre badania wskazują jednak, że wyższe temperatury poprawiają efektywność 

biosorpcji ze względu na wzrost aktywności powierzchniowej i energii kinetycznej 
sorbatu [117]. 

3.6. Modyfikacje biomasy 

Wykorzystując S. cerevisiae w biosorpcji metali z roztworów ściekowych, bardzo 
często wprowadza się różnorodne modyfikacje biomasy drożdży (rysunek 1) w celu 
uzyskania jak najwyższej wydajności procesu. Techniki stosowane w ostatnich latach 
w celu poprawy zdolności do biosorpcji to głównie modyfikacje fizyczne (obróbka 
temperaturowa biomasy) [80], chemiczne [6, 79, 92, 118] i molekularne (rekombinacje 
DNA, transfer genów) [57]. Możliwość zastosowania danego biosorbentu w procesie 
usuwania metali z roztworów zależy od skuteczności jego oddzielenia od roztworu, 
możliwej regeneracji i wielokrotnego wykorzystania. Niekorzystnymi cechami biosor-
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bentów występujących w postaci wolnej biomasy są m.in.: niska wytrzymałość mecha-
niczna i zbliżona do roztworu gęstość, komplikująca rozdzielenie sorbentu od roztworu. 
Jedną z technik podnoszenia potencjału aplikacyjnego danej matrycy biologicznej jest 
immobilizacja komórek biomasy na różnego rodzaju nośnikach [4, 58, 119-121]. 

 

Rysunek 1. Modyfikacje biomasy komórek S. cerevisiae. 
Opracowanie własne na podstawie [6, 57, 58, 79, 80, 120, 121] 

3.6.1. Modyfikacje fizyczne 

Ogólnie rzecz biorąc, fizyczne techniki modyfikacji, do których należy traktowanie 
promieniowaniem jonizującym czy obróbka termiczna biomasy, mogą prowadzić do 
zwiększenia powierzchni odpowiedzialnej za wiązanie metali. Drożdże wykazują natu-
ralną zdolność wiązania pierwiastków promieniotwórczych [122], a dodatkowo ich 
zdolności biosorpcji tego typu metali rosną po poddaniu biomasy komórkowej mody-
fikacji radiacyjnej [123]. Tan i in. oraz Qiu i in. udowodnili, że drożdże poddane 
napromieniowaniu gamma wykazują wyższą odporność radiacyjną w porównaniu do 
komórek nie poddanych takiej modyfikacji, stąd posiadają lepsze właściwości sorp-
cyjne wobec radionuklidów Sr(II) i Cs(I) [109, 123]. 

Obróbka termiczna biomasy także wywiera pozytywny wpływ na właściwości 
sorpcyjne. W wyniku działania podwyższonej temperatury może dojść do uszkodzenia 
ściany komórkowej drożdży, a przez to odsłonięcia dodatkowych miejsc wiązania 
metali na skutek ekspozycji składników wewnątrzkomórkowych zdegradowanych 
komórek [124]. Fakt ten tłumaczy efekt wyższej pojemności sorpcyjnej uzyskanej dla 
martwej biomasy drożdży w porównaniu z metabolicznie aktywnymi komórkami. 
Wang i in. zbadali zdolności sorpcyjne żywych i martwych komórek S. cerevisiae wobec 
uranu. Zauważyli, że w przypadku martwej biomasy uszkodzona termicznie cytomem-
brana umożliwiła swobodną dyfuzję fosforanów na zewnątrz komórki, co zapewniło 
większą powierzchnię kontaktu dla adsorpcji U(VI) [83]. 

Fadel i in. otrzymali jednak inne wyniki. Najwyższą efektywność biosorpcji 86,53% 
usunięcia Mn(II) uzyskali w przypadku żywych komórek. Wytłumaczenie stanowi 
możliwość poboru metalu także do wnętrza komórki przez aktywne metabolicznie 
drożdże [56]. 

Kordialik-Bogacka i Diowksz zbadały zdolność biomasy Saccharomyces pastorianus 
do sorpcji kadmu, ołowiu i miedzi. Badaczki odnotowały, że komórki poddane wstępnej 
obróbce termicznej (120°C) wykazywały wyższą pojemność sorpcyjną dla ołowiu 
i miedzi (ok. 30 mg każdego jonu na g zmodyfikowanej biomasy) w porównaniu 
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z układem kontrolnym nie poddanym działaniu temperatury (dla ołowiu ok. 24 mg/g, 
miedź ok. 14 mg/g). W przypadku kadmu zdolność ta malała dla prób poddanych 
obróbce termicznej. Badaczki stwierdziły, że zdolności sorpcyjne drożdży zależą od 
rodzaju jonu metalu ciężkiego. Zatem modyfikacja biomasy w celu efektywniejszego 
usuwania metali z roztworów nie może znaleźć uniwersalnego zastosowania [125]. 

3.6.2. Modyfikacje chemiczne 

Przeprowadzenie wstępnej chemicznej obróbki drożdży przy pomocy kwasu (np. 

0,1 N HCl) znacznie zmniejsza ich zdolności sorpcyjne [92]. Za ten negatywny efekt 
mogą być odpowiedzialne jony H+, które konkurują z kationami metali o miejsce wią-

zania na powierzchni komórki. Im więcej takich „zasłoniętych” grup funkcyjnych niosą-

cych ujemny ładunek elektryczny, tym niższa efektywność biosorpcji kationów [126]. 
Farhan i Khadom zaobserwowali, że potraktowanie komórek S. cerevisiae 0,1 N 

NaOH zmniejsza zdolność biosorpcji ołowiu z 6,00 do 3,93 mg/g przy pH 4, a zwiększa 

z 7,44 do 11,26 oraz z 7,49 do 12,82 mg/g odpowiednio przy pH 5 i 6 [92]. Alkaliczna 
obróbka biomasy skutkuje usunięciem polisacharydów ze ściany komórkowej drożdży, 

umożliwiając metalom łączenie się z nowo odsłoniętymi grupami karboksylowymi, 

hydroksylowymi i fosforanowymi, a tym samym podnosząc efektywność sorpcji. 

Dodatkowo prowadzi do zniszczenia enzymów autolitycznych odpowiedzialnych za 
sekwestrację grup funkcyjnych w komórce [126, 127]. Tak więc, w wyniku obróbki 

zasadowej biomasy dochodzi do „odsłonięcia” dodatkowych miejsc wiązania metali, 

co pozytywnie wpływa na wydajność procesu biosorpcji. 

3.6.3. Modyfikacje molekularne 

Manipulacje genetyczne dotyczą głównie modyfikacji prowadzących do nadpro-

dukcji białek odpowiedzialnych za wiązanie metali np. peptydów z grupy metalotio-

nein. Białka te bogate są w cysteinę i dzięki obecności grup tiolowych –SH wykazują 

zdolność wiązania i unieszkodliwiana metali, mają wysokie powinowactwo do metali 
dwuwartościowych, takich jak Zn, Cu, Cd i Hg. Znajdują się w większości w cytosolu 

i biorą czynny udział w procesie bioakumulacji, jednakże mogą również występować 

jako białka powierzchniowe wspierając usuwanie metali metodą biosorpcji [35, 54, 
128-130]. 

3.6.4. Immobilizacja biomasy komórkowej 

Jedną z najbardziej skutecznych technik poprawy zdolności sorpcyjnych komórek 

drobnoustrojów jest ich unieruchomienie na odpowiednio dobranym nośniku. Do-
chodzi do adsorpcji komórek na powierzchni matrycy immobilizującej na drodze utwo-

rzenia wiązań kowalencyjnych. Wybór nośnika do immobilizacji zależy od takich 

czynników, jak powierzchnia, wielkość i objętość porów, ich odporność mechaniczna, 

gęstość lub łatwość immobilizacji [4]. 
W praktyce bardzo często wykorzystuje się naturalne polimery i ich pochodne jako 

ekonomiczne i przyjazne dla środowiska materiały do usuwania metali ciężkich i ra-
dionuklidów z roztworów wodnych, takie jak np. alginian, agar, chitosan, polisulfon, 
poliakrylamid, poliuretan, krzemionka, polialkohol winylowy (PVA) [46, 89, 131-135]. 
Związki te poprawiają zdolności sorpcyjne biomasy drobnoustrojów poprzez wprowa-
dzenie do układu dodatkowych grup funkcyjnych odpowiedzialnych za wiązanie metali, 
np. grup aminowej i hydroksylowej na chitozanie, które mogą działać jako grupy che-
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latujące [123, 136, 137]. Jako efektywny materiał podporowy do immobilizacji dro-
bnoustrojów wykazują odporność chemiczną i wytrzymałość mechaniczną. Dodatkowo 
mogą posiadać inne właściwości, takie jak biokompatybilność, bioaktywność i biode-
gradowalność, np. chitozan [123]. Bardzo często nośnik łączy się z cząsteczkami magne-
tycznymi, np. Fe3O4. Taki zabieg umożliwia łatwe oddzielenie matrycy sorbującej pod 
działaniem pola magnetycznego oraz poprawia właściwości mechaniczne i wytrzymałość 
biosorbentów, co jest bardzo ważne w kontekście przedłużenia ich żywotności [135]. 

Nośniki mogą wykazywać także pewne negatywne cechy. Alginian wapnia w pew-
nych warunkach środowiskowych ulega rozpuszczeniu, uwalniając jony Ca2+ do oto-
czenia, co znacznie ogranicza jego zastosowanie w oczyszczaniu ścieków [133]. Kulki 
żelowe PVA są podatne na pęcznienie w wodzie ze względu na oddziaływanie grup 
hydroksylowych PVA z cząsteczkami H2O [138-140]. Dlatego bardzo często wraz 
z nośnikiem stosuje się dodatki, takie jak węgiel aktywny, SiO2, Al2O3, które popra-
wiają wytrzymałość mechaniczną lub dostosowują gęstość względną unieruchomionych 
komórek [135]. 

Jak wskazują przytoczone wyżej informacje, nie istnieją układy nośników uniwer-
salnych, znajdujących zastosowanie w każdym układzie sorpcyjnym. Dlatego wybór 
odpowiedniego nośnika wymaga przeprowadzenia wstępnych badań dla konkretnych 
warunków eksperymentalnych. 

4. Desorpcja 

Proces biosorpcji jest interesującą alternatywą dla konwencjonalnych metod usuwania 
metali ze względu na wysoki potencjał ekonomiczny procesu. Zastosowanie biosor-
bentów umożliwia efektywne usunięcie metali ciężkich z oczyszczanych roztworów, 
ale również gwarantuje odzyskanie cennych gospodarczo pierwiastków (np. złota, srebra, 
miedzi). Z uwagi na fakt, że jest to proces odwracalny, pierwiastek związany w bio-
masie może być z niej wypłukany, a następnie odzyskiwany lub bezpiecznie usunięty 
(kadm, ołów, chrom), a biomasa ponownie wykorzystana. Powszechnie stosowanymi 
desorbentami są słabe roztwory kwasów nieorganicznych (np. 0,1 M HCl, H2SO4, 
HNO3). Kwasy mineralne są czynnikami wymiany protonów, stąd środowisko kwaśne 
prowadzi do uwalniania większości metali z biomasy [51]. 

W przypadku metali, takich jak np. złoto i srebro, które są silnie powiązane z po-
wierzchnią sorbentów, zastosowanie desorbujące znajdują organiczne związki kom-
pleksujące (np. EDTA). Ich zaletą jest to, że nie powodują destrukcji biomasy (co 
może się zdarzyć przy zbyt wysokim stężeniu desorbentów kwaśnych). Desorbentami, 
które powodują wymywanie metali z grzybni w pH alkalicznym są węglany. Po zakoń-
czeniu procesu desoprcji biomasa drożdży podlega regeneracji przez mycie wodą dejo-
nizowaną i roztworem NaOH. Zastosowanie S. cerevisiae w procesie biosorpcji metali 
z roztworów bez obniżania wydajności procesu opiera się na 5-6 cyklach biosorpcji-
elucji-regeneracji [92, 141]. 

5. Podsumowanie 

Jak widać, biosorpcja jest technologią, która prezentuje ogromną różnorodność 

opcji i kombinacji, wykazując dużą elastyczność w jej zastosowaniu. Jest procesem 
nisko kosztowym z wysokim potencjałem komercjalizacyjnym. Wyznaczenie opty-

malnych parametrów przebiegu procesu oczyszczania różnych jakościowo roztworów 

wymaga przeprowadzenia wstępnych badań laboratoryjnych. Na podstawie licznych 
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badań naukowych dotyczących zastosowania drożdży w procesie biosorpcji w różnych 

wariantach eksperymentalnych można przedstawić następujące wnioski: 

• brak jednoznacznej informacji, co do wpływu wyjściowego stężenia metalu i gęstości 
biomasy na efektywność procesu biosorpcji. Wyniki badań naukowych dostarczają 
sprzeczne wyniki; 

• wartość wykładnika stężenia jonów wodorowych w roztworze przekłada się na 
zdolności sorpcyjne wobec kationów i anionów. Wydaje się, że optymalne pH 
w przypadku biosorpcji kationów oscyluje w ok. 5. pH < 5 podnosi zdolność usu-
wania anionów metali, a w pH zasadowym może dochodzić do wytrącania trudno 
rozpuszczalnych soli metali, co ściśle łączy się ze zjawiskiem mikroprecypitacji; 

• wydłużenie czasu kontaktu komórek biosorbentu z roztworem metalu zwiększa 
pojemność sorpcji (biosorpcja zostaje uzupełniona o proces bioakumulacji); 

• podwyższenie temperatury prowadzenia eksperymentu skutkuje spadkiem jego efek-
tywności i podnosi koszty procesu; 

• w celu poprawy wydajności procesu biosorpcji biomasę drożdży można poddać 
różnorodnym modyfikacjom na poziomie zewnątrz- i wewnątrzkomórkowym. Mo-
dyfikacje fizyczne (obróbka temperaturowa, promieniowanie gamma) i chemiczne 
(traktowanie roztworami zasad) podnoszą zdolności sorpcyjne biomasy drożdży; 

• immobilizacja biomasy na nośnikach polimerowych podnosi efektywność bio-
sorpcji, poprawia właściwości mechaniczne i wytrzymałość biosorbentów, ułatwia 
odseparowanie matrycy biologicznej od roztworu; 

• desorpcja towarzysząca procesowi biosoprcji umożliwia odzysk cennych metali 
z oczyszczanych roztworów; 

• dobór parametrów procesu koniecznego do efektywnego oczyszczania roztworów 
o różnym jakościowo składzie chemicznym wymaga ustalenia indywidualnego po-
dejścia badawczego. 
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Biosorpcja z zastosowaniem drożdży Saccharomyces cerevisiae jako metoda 

usuwania i odzysku metali z roztworów wodnych 

Streszczenie 
Rozwój technologiczny jest głównym źródłem zanieczyszczenia wód powierzchniowych. Wraz z postę-
pem przemysłowym i populacyjnym generowanie ścieków zawierających metale ciężkie stało się jednym 
z najpoważniejszych problemów środowiskowych. Ze względu na silnie toksyczne właściwości metali 
ciężkich, ich dużą mobilność i zdolność do bioakumulacji, pierwiastki te uznawane są za najgroźniejsze 
nieorganiczne zanieczyszczenia. Oprócz problemów środowiskowych coraz ważniejszym aspektem staje 
się odzysk metali ciężkich z technologicznych odpadów przemysłowych. Naturalne procesy usuwania i ewen-
tualnego odzysku metali (np. bioakumulacja, adsorpcja), mogą stanowić atrakcyjną alternatywę dla istnie-
jących technologii. W wymienionych procesach bada się zastosowanie różnych materiałów pochodzenia 
biologicznego (np. bakterii, drożdży, alg) jako złóż sorpcyjnych. Adsorbenty pochodzenia naturalnego, zwane 
biosorbentami, ze względu na niską cenę, łatwość pozyskiwania i brak właściwości toksycznych coraz 
powszechniej wykorzystywane są do usuwania metali ciężkich ze środowiska. 
W niniejszym przeglądzie omówiono istniejące badania adsorpcyjne z wykorzystaniem biomasy drożdży 
Saccharomyces cerevisiae w procesie biosorpcji metali ciężkich z roztworów wodnych. Przeanalizowano 
wpływ szeregu zmiennych, m.in. pH, wartości początkowego stężenia jonu metalu oraz biomasy sorbentu na 
pojemność biosorpcyjną i kinetykę procesu, biorąc pod uwagę opłacalność oraz ograniczenia zastosowania 
metody. 
Słowa kluczowe: biosorpcja, metale ciężkie, drożdże S. cerevisiae 

Biosorption by the yeast Saccharomyces cerevisiae as a method of removing 

and recovering metals from aqueous solutions 

Abstract 
Technological development is the main source of surface water pollution., The generation of wastewater 
containing heavy metals has become one of the most serious environmental problems with the industrial 
and population progress. Due to the highly toxic properties of heavy metals, their high mobility and the 
ability to bioaccumulate, these elements are considered the most dangerous inorganic pollutants. In addition to 
environmental problems, the recovery of heavy metals from industrial technological waste is becoming an 
increasingly important aspect. Natural processes for the removal and possible recovery of metals (eg 
bioaccumulation, adsorption) can be an attractive alternative to existing technologies. In these processes, 
the use of various biological materials (e.g. bacteria, yeast, algae) as sorption beds is investigated. Adsor-
bents of natural origin, called biosorbents, are more and more commonly used to remove heavy metals 
from the environment due to their low price, ease of obtaining and lack of toxic properties. 
This review discusses the latest adsorption studies using Saccharomyces cerevisiae biomass in the biosorp-
tion of heavy metals from aqueous solutions. The influence of a number of variables was analyzed, incl. pH, 
the value of the initial concentration of the metal ion and the sorbent biomass on the biosorption capacity and 
kinetics of the process, taking into account the cost-effectiveness and the limitations of the method's application. 
Keywords: biosorption, heavy metals, yeast S. cerevisiae 
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Zamknięte Łańcuchy Dostaw  

jako rozwiązanie problemu odpadów tekstylnych 

1. Wstęp 

Konsumpcja odzieży dramatycznie wzrosła w ciągu kilku ostatnich dekad ze względu 

na popularny obecnie model biznesowy „fast fashion” [1]. „Szybka moda” wdrażana 
jest przez duże sieci sklepów detalicznych zajmujących się produkcją masową. System 

ten zakłada kopiowanie trendów, które promowane są na wybiegach mody bądź 

w prasie. Na podstawie takich analiz wykonywana jest masowa produkcja, która umożli-

wia sprzedaż ubrań po niskich cenach [2]. Branża szybkiej mody kreuje popyt na 
80 miliardów ubrań rocznie. Dzięki tworzeniu prędko przemijających trendów mody, 

a także poprzez produkcję kolorowych i tanich ubrań, prawie 20 miliardów sztuk 

odzieży kupowanych jest corocznie na rynku amerykańskim [1]. Szacuje się, że roczna 
podaż ubrań wzrosła dwukrotnie od końca lat 90. XX wieku [3]. Intensywnemu wzro-

stowi podaży towarzyszy strategia marketingowa, branży „fast fashion”, polegająca na 

kreowaniu nowych kolekcji co dwa lub trzy tygodnie, a także na wprowadzaniu ciąg-
łych przecen i promocji. Opiera to się na tym, iż sklepy odzieżowe z góry zawyżają 

cenę pierwotną, aby po obniżkach sprzedać duże ilości odzieży przy wielkich zyskach. 

Powodem tego jest fakt, iż konsumenci podejmują decyzje zakupowe tylko na podsta-

wie stosunku cen promocyjnych do cen wyjściowych. Dzięki temu zjawisku nabywcy 
kupują za dużo nowych ubrań, pozbywając się niepotrzebnie starej i niezniszczonej 

odzieży [4]. 

Szacuje się, że Amerykanie generują corocznie przeszło 16 milionów ton odpadów 
konfekcyjnych. Z czego ponad 10 milionów ton trafia na wysypiska śmieci. Natomiast 

3 miliony ton odzieży jest spalane [5]. Powodem tego jest obawa firm z branży „fast 

fashion” przed sprzedażą ubrań po zbyt niskich cenach, co mogłoby bardzo negatyw-
nie wpłynąć na wizerunek tych przedsiębiorstw [2]. 

Odpady tkaninowe stanowią ponad 5% śmieci składowanych na światowych wysy-

piskach. Liczba ta ma jeszcze większe znaczenie ze względu na to, iż odpady tekstylne 

są dużo lżejsze i mniejsze objętościowo od innych śmieci [1]. Około 65% zutylizowa-
nych ubrań nadaje się do dalszego użytku [6]. Jednakże, tylko 2,5 miliona ton odzieży 

i tekstyliów trafia do recyklingu [7]. 

Praca ta ma na celu zaproponowanie rozwiązania powyższego problemu poprzez 
przegląd przypadków dotyczących logistyki wstecznej oraz systemów redystrybucji na 

terenie Ameryki Północnej oraz Europy Środkowej. W kolejnym rozdziale zostaną do-

starczone podstawowe definicje opisujące zagadnienia poruszane w tej monografii. Na-

stępnie opisane zostaną Amerykańskie przedsiębiorstwa. Potem scharakteryzowany 
zostanie Polski system logistyki wstecznej tkanin. Na końcu wszystkie informacje 

zostaną podsumowane. 
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2. Definicje 

Wzrastająca ilość odpadów odzieżowych jest czynnikiem powodującym poszuki-

wanie alternatywnych metod odzysku, zupełnie odmiennych niż składowanie odpadów 

na wysypiskach [8], zapewniających podwójny cykl życia produktu. 
Cykl życia produktu jest to teoria marketingowa zakładająca, iż [9]: 

• każdy produkt ma ograniczony czas użyteczności; 

• proces sprzedaży składa się z określonych etapów, które mogą sprawiać sprzedawcy 

różne wyzwania, możliwości oraz problemy; 

• przychody zmieniają się w zależności od etapów cyklu życia produktu; 

• produkty wymagają różnych decyzji strategicznych w zależności od fazy ich cyklu 

życia. 

Cykl życia produktu składa się z czterech faz [9]: 
1. Wprowadzenia produktu na rynek (w tej fazie sprzedaż oraz zyski mają niski 

poziom). 

2. Wzrost (jest to okres znacznego wzrostu sprzedaży, jego przyczyną jest zjawisko 
poznawania produktu przez klientów). 

3. Dojrzałość (jest to faza stabilizacji poziomu sprzedaży danego produktu, gdyż 

produkt został już poznany przez rynek docelowy). 
4. Spadek (jest etap, w którym sprzedaż maleje, a czas zyskowności produktu się 

kończy). 

 

Wykres 1. Cykl Życia Produktu (Model Klasyczny). Źródło [10] 

Dobrym rozwiązaniem problemów spowodowanych przez tradycyjne łańcuchy dostaw 

z branży szybkiej mody „fast fashion” jest zastosowanie rozwiązań tzw. łańcucha 

dostaw obiegu zamkniętego. 

Łańcuch dostaw można zdefiniować jako [11]: 

sieć połączonych ze sobą i współzależnych organizacji, które wzajemnie 

współpracują w celu kontroli i poprawy przepływu materiałów oraz informacji 

od dostawców do użytkowników końcowych. 
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Zarządzanie łańcuchem dostaw zajmuje się nie tylko kontrolą przepływu materiałów 

od producenta do konsumenta (czyli tak zwaną forward logistics), ale także logistyką 

wsteczną (reverse logistics). 
Rada Specjalistów ds. Zarządzania Łańcuchem Dostaw – CSCMP (kiedyś Rada 

Zarządzania Logistycznego) definiuje logistykę jako [12]:  

tę część łańcucha dostaw, która zajmuje się planowaniem, realizowaniem oraz 

kontrolą sprawności przepływu oraz magazynowania materiałów i informacji 
z miejsc pochodzenia do docelowych miejsc konsumpcji w celu zapewnienia 

satysfakcji klientów. 

Jest to nowa definicja, która zawęża pierwotną definicję traktującą logistykę jako 
proces zarządzania przepływem oraz przechowywaniem towarów, usług a także infor-

macji. W tym ujęciu logistyka jest częścią szerszej koncepcji, która obejmuje zarzą-

dzanie łańcuchem dostaw [13]. 
Położenie nacisku na potencjał ekonomiczny, jaki znajduje się w odpadach, dopro-

wadził do rozkwitu logistyki zwrotnej, którą można zdefiniować jako [12]:  

specjalistyczny segment logistyki zajmujący się przepływem i zarządzaniem 

produktami oraz zasobami po procesie sprzedaży i dostawy do klienta.  

Innymi słowy, logistyka wsteczna jest zjawiskiem odwrotnego przepływu zasobów 

od ich zasadniczego przeznaczenia do celu końcowego, które ma za zadanie odzyskanie 

wartości z przepływających zasobów [13]. 
Aby można było wykorzystać wcześniej wspomniany potencjał ekonomiczny (znaj-

dujący się w odpadach tekstylnych branży fast fashion) powinno się dążyć do do-

mknięcia pętli łańcucha dostaw i do stworzenia tak zwanego: Łańcucha Dostaw 

Obiegu Zamkniętego (ang. Closed Loop Supply Chain) [11]. Dystrybucja produktów 
odzieżowych powinna brać pod uwagę koniec życia produktu poprzez zastosowanie 

zalet logistyki wstecznej, dzięki której można po raz drugi wprowadzić produkt do 

obiegu i zapewnić podwójny cykl życia produktu. 

3. Redystrybucja Niechcianych Przedmiotów w Ameryce 

Logistyka wsteczna stanowi główne ogniwo w zarządzaniu odpadami, które ma na 

celu ich ponowne wykorzystanie poprzez recykling [13]. Sklep z używanymi rzeczami 

(tzw. Thrift Store) stanowi centralny i niezbędny człon dla recyklingu ubrań, ponieważ 
tam zbierane są niechciane przedmioty i ponownie wprowadzane do sprzedaży, zapew-

niając drugi cykl życia produktu. Thrift store czerpie zyski z handlu niechcianymi pro-

duktami i generuje dobrze prosperujący biznes używanych przedmiotów. Przykładem 

takich przedsięwzięć jest: Value Village i Talize. 
Specyficzną formą sklepów z używanymi przedmiotami (Thrift Stores) są sklepy 

charytatywne (Charity Shops) zdefiniowane przez [14] jako: miejsca sprzedające lekko 

używane produkty pochodzące z darowizn, których zyski przeznaczane są na cele dobro-
czynne. Salvation Aramy i Goodwill są to organizacje prowadzące sklepy charytatywne. 

Armia Zbawienia (Salvation Army) jest to międzynarodowy ruch chrześcijański 

założony przez Williama i Catherine Booth w 1865 r. z główną siedzibą przy White-
chapel Road w Londynie w Wielkiej Brytanii [15]. Założyciele tego ruchu porzucili 

konwencjonalną myśl kościoła i skierowali własne działania do tego, aby zwalczać 
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głód oraz dawać nadzieję ludziom biednym i bezdomnym [16]. Na podstawie takich 

strategicznych wartości Armia Zbawienia prowadzi swoją działalność charytatywną, 

generując większość swoich środków finansowych wewnętrznie na podstawie własnych 
działań organizacyjnych [17]. Działania te w dużej mierze dotyczą gospodarowania 

odpadami. Fundusze te pozyskiwane są głównie z działalności sieci sklepów z uży-

wanymi rzeczami. 

 
Wykres: 2. Podwójny Cykl Życia Produktu. Źródło: Opracowanie własne 

W związku z tym Armia Zbawienia w każdym regionie Ameryki posiada miejsca 

zbiórki niechcianych rzeczy, które zamiast iść na śmietnik wykorzystywane są na cele 

charytatywne. Zebrane w danym sklepie produkty są sortowane oraz segregowane na 
miejscu, a następnie rozdystrybuowane do innych sklepów poprzez oddział transportowy 

z centrum dystrybucyjno-recyklingowego. Magazyny recyklingowe zajmują się nie 

tylko zbiorem darowizn, ale przede wszystkim utylizacją odpadów oraz hurtową sprze-

dażą odzieży, złomu oraz innych niechcianych produktów. Każde centrum dystrybucji 
Armii Zbawienia posiada własny oddział transportowy, który zajmuje się logistyką 

lokalną w celu obsługi sklepów w danym regionie. 

Dużo ludzi oddaje swoje rzeczy do innej sieci sklepów Goodwill, który znalazł 
wiele sposobów na ponowną sprzedaż starych ubrań. Szacuje się, iż tylko 5% podaro-

wanych im tekstyliów trafia na wysypiska śmieci. Powodem tego jest fakt, iż nie 

można brudnych ubrań sprzedać hurtowo w tej samej paczce, ponieważ skaziłyby suche 

tkaniny. 95% otrzymanych ubrań wysyłane jest do sklepów, gdzie produkty te sprzeda-
wane są po cenach dyskontowych. Przedmioty, które po upływie miesiąca nie sprze-

dadzą się w sklepie trafiają na Aukcję Goodwill, gdzie za pomocą Internetu sprzeda-

wane są po umownych cenach. Ponadto, tekstylia, których nie udało się sprzedać na 
aukcji, wysyłane są do przetwórni tekstylnych w celu przetworzenia ich na potrzeby 

branży meblowej bądź budowlanej. Znaczna część niechcianych ubrań eksportowana 

jest hurtowo do Azji bądź Afryki [5]. Wyżej wspomniane aukcje internetowe prowa-
dzone również są poprzez Armię Zbawienia. 
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4. Polski System Logistyki Wstecznej 

W Polsce brakuje łańcuchów dystrybucji zbierających niepotrzebne przedmioty. 

Zbędne rzeczy nie są oddawane do sklepów thrift store, tylko wyrzucane do śmieci. 

Można jedynie pozbyć się odzieży deponując ją do pojemników charytatywnych Czer-
wonego Krzyża, które opróżniane są przez firmę Wtórpol ze Skarżyska Kamiennej 

[18]. Pojemniki takie posiada również fundacja Caritas, które również są opróżniane 

przez Wtórpol [19], a także (na terenie Pomorza) przez przedsiębiorstwo TESSO 

z Pruszcza Gdańskiego [20]. Istnieje w Polsce wiele mniejszych organizacji zajmujących 
się logistyką wsteczną używanych ubrań, które nielegalnie stawiają swoje kontenery na 

obszarze wielu miast [21]. 

Wtórpol jest przedsiębiorstwem, które posiada sklepy z używanymi ubraniami, 
jednakże w skali krajowej jest ich niewiele (zaledwie 100), i skupione są na południu 

Polski blisko głównej siedziby firmy [19]. Ponadto TESSO oraz Wtórpol eksportują 

ubrania do Afryki oraz produkują czyściwo przemysłowo. Wtórpol ciągle opracowuje 
innowacyjne procesy przetwarzania tkanin, w chwili obecnej produkowane jest już 

z nich paliwo alternatywne. 

5. Analiza 

Reasumując, północnoamerykańskie przedsiębiorstwa (takie jak Salvation Army 

Canada, Value Village Canada czy Goodwill Canada) zbierają niepotrzebne przed-
mioty w swoich placówkach. Podczas gdy polskie firmy kolekcjonują same ubrania 

w kontenerach. 

Amerykańskie organizacje oferują również zniżki (na zakupy we własnych skle-
pach) dla swoich darczyńców, jest to forma działalności marketingowej promującej 

sprzedaż i zrównoważony rozwój. Strategie zrównoważonego rozwoju i społecznej odpo-

wiedzialności są promowane poprzez zbiór szerokiego rodzaju odpadów, a nie samych 

ubrań. Ponadto amerykańskie sklepy charytatywne typu Salvation Army prowadzą 
działania PR w podobny sposób, jak to robi Caritas Polska. Jednakże ponowne wpro-

wadzenie tego samego przedmiotu na rynek skutkuje dużo mniejszą sprzedażą (wyk. 2), 

niż to miało miejsce w pierwszym cyklu życia produktu branży fast fashion. 
Żadna z polskich organizacji nie prowadzi działań marketingowych zachęcających 

Polaków do oddawania im ubrań. Inne formy odpadów nie są w ogóle zbierane przez 

polskie przedsiębiorstwa. W związku z tym strategia zrównoważonego rozwoju i spo-
łecznej odpowiedzialności jest w szerokim stopniu ograniczona. Powodem barier 

hamujących tą strategię w branży zbiórki ubrań w Polsce może być fakt, iż rynek ten 

ma charakter „Konkurencji Niedoskonałej”. Konkurencja doskonała jest to taki model, 

w którym każde przedsiębiorstwo jest zbyt małe, by wpływać na cenę rynkową bądź 
koszty [22]. W Polsce zbiórka starych ubrań jest zdominowana przez 3 duże firmy, 

które zbierają śmietankę z tego rynku. Pozostałe przedsiębiorstwa są za małe, aby 

wpłynąć na tę branżę. 
Największą zaletą polskiego sektora logistyki wstecznej ubrań jest reprodukcja 

tkanin oraz inwestowanie w innowacyjne procesy przetwarzania ubrań. Prowadzi to do 

wytwarzania nowych produktów, które mają całkowicie nowy cykl życia produktu, 
charakteryzujący się inną dochodowością i elastycznością. 

Tabela 1 zawiera wizualne porównanie wszystkich aspektów logistyki wstecznej 

tkanin pomiędzy polskimi i północnoamerykańskimi organizacjami. 
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Tabela 1. Porównanie procesów organizacyjnych przedsiębiorstw prowadzących logistykę wsteczną tkanin 

 

Armia 

Zbawienia 
Goodwill Wtórpol 

Caritas 

Polska 

Czerwony 

Krzyż 
Tesso 

Zbiórka odzieży 

w placówkach 
+ + − − − − 

Zbiórka odpadów + + − − − − 

Zbiórka ubrań 

w kontenerach 
+ − + + + + 

Sieć redystrybucji + + + − − − 

Sprzedaż eksportowa 

tekstyliów 
+ + + − − + 

Aukcje internetowe + + − − − − 

Reprodukcja tkanin − − + − − + 

Innowacyjne procesy 

przetwarzania ubrań 
− − + − − − 

Działania marketingowe + + − − − − 

Public relations + + − + + − 

 Źródło: Opracowanie własne. 

6. Podsumowanie 

Koncepcja Łańcucha Dostaw Obiegu Zamkniętego w tej pracy przeglądowej pro-

ponuje kilka przykładów rozstrzygających problem wzrastającej liczby odpadów tekstyl-
nych stworzonych przez tradycyjne łańcuchy dostaw (forward supply chains) z branży 

odzieżowej „szybka moda”. Rozwiązaniem tego zjawiska ma być strategia logistyki 

wstecznej i redystrybucji (reverse supply chains), gdzie liderem są przedsiębiorstwa 
północnoamerykańskie. Organizacje te promują strategię zrównoważonego rozwoju 

nie tylko w branży tekstylnej, ale również w wielu innych dziedzinach, które wymagają 

logistyki wstecznej. Warto jednak zauważyć, że polskie firmy przodują w sferze inno-

wacyjnych procesów przetwórstwa tkanin i tworzą dobry przykład (benchmark) w tym 
zakresie dla wielu organizacji z nowego kontynentu. 

Powyższa analiza ma ważne implikacje praktyczne na polskim rynku logistyki 

wstecznej tkanin, gdzie brak jest ogólnokrajowych sieci redystrybucji używanych przed-
miotów. Branża sklepów z używanymi rzeczami ma duży potencjał w Polsce i nie 

powinna się ograniczać do handlu starymi ubraniami importowanymi z Europy Za-

chodniej bądź zbiórki ubrań w kontenerach beż żadnego wsparcia promocyjno-marke-

tingowego. 
Niniejsza praca przeglądowa ma także implikacje teoretyczne, które sugerują, iż 

potrzebne są dalsze badania naukowe sprawdzające tezę, czy innowacje na polskim 

rynku przetwórstwa ubrań skutkują większą dochodowością i bardziej elastycznym po-
pytem na produkt, niż ponowne wprowadzenie tego samego produktu na rynek. 
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Zamknięte Łańcuchy Dostaw jako rozwiązanie problemu odpadów tekstylnych 

Streszczenie 
Głównym celem niniejszej analizy jest zaproponowanie rozwiązań domkniętego łańcucha dostaw (Closed 
Loop Supply Chain) oraz logistyki wstecznej w odpowiedzi na problem dużej liczby odpadów tekstylnych 
stworzonych przez branżę szybkiej mody (fast fashion). 

Metodą zastosowaną w tej pracy przeglądowej jest studium przypadku dotyczące logistyki wstecznej wyko-
rzystanej w branży thrift store, czyli sieci supermarketów z używanymi rzeczami. Monografia ta dotyczy 
również sklepów charytatywnych (charity shops), które są specyficzną odmianą marketów z używanymi 
przedmiotami. Ponadto projekt ten konfrontuje środkowoeuropejską strategię recyklingu odzieży z działal-
nością sklepów thrift store w Ameryce Północnej 
Wyniki tego projektu sugerują, iż najbardziej optymalnym rozwiązaniem na redystrybucję ciągle rosnącej 
liczby odpadów tkaninowych jest domknięcie pętli łańcucha dostaw „szybkiej mody” poprzez zastosowanie 
strategii redystrybucji odzieży z branży thrift store. Pozwoliło by to na wykorzystanie strategii łańcucha 

dostaw obiegu zamkniętego. 
Rozwiązanie takie ma szczególną wartość na rynku polskim, gdzie sektor sklepów z używanymi teksty-
liami jest opanowany przez małe przedsiębiorstwa, które utrzymują się z handlu starymi ubraniami zaku-
pionymi od zachodnioeuropejskich eksporterów. Ponadto brak jest dużych łańcuchów dystrybucji (z branży 
thrift store), które prowadzą zbiórkę oraz logistykę wsteczną niepotrzebnych rzeczy. Co więcej, rynek 
gromadzenia odzieży w Polsce jest zdominowany poprzez organizacje takie jak Czerwony Krzyż, Caritas 
oraz Wtórpol, które nie zachęcają żadnymi rozwiązaniami marketingowymi do dostarczania im niepotrzeb-
nych przedmiotów. Jednakże, największą zaletą polskiej branży logistyki wstecznej ubrań jest reprodukcja 

odzieży oraz innowacyjne procesy przetwarzania tkanin. 
Słowa kluczowe: szybka moda, odpady tkaninowe, łańcuch dostaw obiegu zamkniętego, logistyka wsteczna, 
sklepy z używanymi rzeczami, thrift stores, sklepy charytatywne, dystrybucja i recykling 

Closed Loop Supply Chains as a solution of the textile waste problem 

Abstract 
The main goal of this paper is to propose Closed Loop Supply Chain and reverse logistics solutions in 
response to the problem of an extensive amount of textile waste created by the "fast fashion" industry. 
The method used in this review is the case study of reverse logistics applied in the thrift store industry – the 

North American sector of second-hand goods. This monograph also concerns charity shops, which are 
a specific type of second-hand markets. Moreover, this project confronts the Central European strategy of 
recycling clothes with the thrift store operations in North America. 
The results of this study suggest that the most optimal solution for the extensive amount of textile waste is 
to close the loop of the "fast fashion" supply chain by applying the reverse logistics strategy used in the 
"thrift store" industry. This would allow utilization of a "Closed Loop Supply Chain" strategy. 
This solution is of particular concern in Poland, where the market of second-hand textile sales is dominated 
by small enterprises, which sell old clothes imported from Western Europe. In addition, there are no large 

supply chains that gather and redistribute unwanted items. Moreover, the reverse logistics of textiles in 
Poland is dominated by organizations such as "Red Cross", "Caritas" and "Wtórpol". Marketing strategies 
of these enterprises do not encourage their customers to donate clothes or unwanted products. However, the 
best advantage of Polish reverse supply chains is developing innovative solutions of textile reproduction. 
Keywords: Fast Fashion, Textile Waste, Closed Loop Supply Chains, Reverse Logistics, Thrift Stores, 
Charity Shops, Distribution and Recycling 
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Próba oceny wpływu dzikich wysypisk  

na wody podziemne 

1. Wstęp 

Pod pojęciem dzikich wysypisk rozumiane są nieprzeznaczone do składowania 

odpadów oraz nieprzygotowane pod względem technicznym miejsca, w których gro-
madzone są odpady bez zgody odpowiednich władz [1, 2]. Zarówno pojedyncze odpady 

zostawione w lesie czy nad rzeką (np. po pikniku), jak i duże ilości zbędnych przed-

miotów specjalnie wywiezionych w nieprzeznaczone do tego miejsce są problemem 

władz gmin odpowiedzialnych za stan czystości na swoim terenie. W niektórych gmi-
nach funkcjonują specjalnie do tego celu przystosowane numery telefoniczne lub strony 

internetowe, lub aplikacje na telefon [3], gdzie można zgłaszać lokalizację nielegalnego 

występowania odpadów. Na podstawie dostarczanych informacji, tworzona jest na 
bieżąco interaktywna mapa dzikich wysypisk, które w miarę możliwości są usuwane. 

Pomimo podejmowanych starań przybywają kolejne odpady, często nawet w tych 

samych rejonach. Gromadzenie odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych stało 
się problemem globalnym. W północnej części Oceanu Spokojnego, między Kalifornią 

a Hawajami, stwierdzono obecność Wielkiej Pacyficznej Wyspy Odpadów, składającej 

się w 99,9% z tworzyw sztucznych, i zajmujących powierzchnię 1,6 mln km² [4]. Do 

takiej sytuacji częściowo doprowadziło zastępowanie surowców naturalnych tańszymi 
i wygodnymi w użyciu tworzywami sztucznymi. W okresie od 1950 r. do 2018 r. 

światowa produkcja tworzyw sztucznych wzrosła z 15 mln ton rocznie do 359 mln ton [5]. 

Składowanie niesegregowanych, często niebezpiecznych odpadów w miejscach do 
tego nieprzygotowanych stwarza potencjalne zagrożenie dla środowiska gruntowo-

wodnego oraz dla człowieka. Wiele badań i prac naukowych dotyczy zmian zachodzą-

cych w glebach na skutek nielegalnego składowania na nich odpadów [6-10]. Celem 
pracy jest próba oszacowania potencjalnego zagrożenia wód podziemnych wynikają-

cego z nielegalnego składowania odpadów. Biorąc po uwagę naturalne warunki geolo-

giczne i hydrogeologiczne oraz czynniki klimatyczne oszacowano potencjalny zasięg 

i czas rozprzestrzenienia się zanieczyszczeń w środowisku gruntowo-wodnym, ze 
szczególnym uwzględnieniem wód płytkiego krążenia, które najbardziej narażone są 

na zanieczyszczenia z powierzchni terenu. 

2. Przykłady dzikich wysypisk 

Miejscami, gdzie najczęściej spotykane są dzikie wysypiska są: tereny leśne, natu-
ralne (doliny rzeczne w pobliżu miejsc zamieszkania) i sztuczne (wyrobiska pożwirowe) 

obniżenia terenu, działki podmiejskie, dawne magazyny, obrzeża zamkniętych składo-

wisk odpadów działających legalnie w przeszłości (tab. 1). 
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Tabela 1. Przykłady dzikich wysypisk 

Lokalizacja wysypiska Rodzaj odpadów Uwagi Źródło 

miejsce postojowe 
leśnictwo Magnuszew 

różnorodne odpady 
23 tony odpadów zostało 
uprzątniętych i przekazanych do 
utylizacji 

11 

Zakład Górniczy 
Makowiec Duży, 
woj. mazowieckie 

zmielone odpady tworzyw 
sztucznych i gruz 
budowlany 

do wyrobiska poeksploatacyjnego 
dowożone były odpady i na bieżąco 
zakopywane 

12 

leśnictwo Chociński 

Młyn woj. pomorskie 
odpady organiczne 

surowe i wędzone ryby i ich resztki 

(700 kg) 

13 

 

rejon ul. Chemicznej 
w zasięgu Zakładu Lasów 

Poznańskich 

odpady medyczne 

rękawiczki, kombinezony 
opatrunki, igły, strzykawki, 
opakowania po płynach infuzyjnych 
i testach COVID 

14 

lasek na Buchniku 
gm. Legionowo k. 

Warszawy 

odpady chemiczne 
opakowania po środkach 
chemicznych 

15 

zagajnik pomiędzy 
Radawczykiem 
a Czółnami (k. Lublina) 

papier duża ilość książek 16 

Nowe Miasto 
(dzielnica Poznania) 

tworzywa sztuczne 
kilkaset kg otulin przewodów 
elektrycznych 

17 

okolice Hajdaszka 
gm. Kije 

tworzywa sztuczne 
części od samochodu, opony, 
dachówka i eternit 

18 

góra Pachanowa okolice 
miejscowości Jasionka; 
gm. Dukla  

różnorodne odpady 
wśród odpadów znajdowały się 

dokumenty z podpisem  
19 

Różnorodność przedmiotów składanych nielegalnie jest duża. Są to odpady: medyczne 

(zużyte opatrunki, strzykawki, odzież ochronna), chemiczne (przeterminowane lekarstwa, 
farby, środki ochrony roślin, nawozy sztuczne), organiczne (resztki produktów spo-

żywczych) i inne (książki). Najbardziej nietypowym miejscem złożenia odpadów był 

szczyt góry Pachanowej (okolice miejscowości Jasionka, gm. Dukla). Poważny pro-

blem stanowią nielegalnie składowane odpady na terenie prywatnych posesji [20]. Dzikie 
wysypiska pojawiają także w parkach narodowych i obszarach chronionych, a cyklicz-

nie organizowane akcje ich usuwania okazują się działaniami niewystarczającymi, aby 

zachować odpowiedni stan [10, 21]. 

3. Problematyka dzikich wysypisk 

Wiedza ekologiczna społeczeństwa jest coraz większa, oprócz tego łatwiejsza jest 

możliwość pozbycia się zbędnych przedmiotów (systematyczny wywóz segregowa-

nych odpadów, okresowy wywóz materiałów wielkogabarytowych bez dodatkowej 
opłaty), ustanawianie coraz wyższych kar za nielegalne składowanie odpadów, a mimo 

tego zbędne przedmioty nadal trafiają na dzikie wysypiska. Według danych GUS [2] 

w latach 2008-2019 liczba nielegalnych wysypisk zmniejszyła się około dwukrotnie, 

jednak nadal jest to znaczna liczba, sięgająca prawie 1900. W 2019 r. odnotowano nie-
pokojący wzrost liczby wysypisk w porównaniu do lat 2017-2018 (na 100 km2 po-

wierzchni przypada 0,6 km2 wysypisk) (tab. 2). W ostatnich latach w Polsce rocznie 

likwidowanych jest ponad 10 tysięcy wysypisk, (co stanowi ponad 25 tysięcy ton od-
padów), lecz w szybkim tempie pojawiają się kolejne. 
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Tabela 2. Wybrane informacje dotyczące dzikich wysypisk odpadów w Polsce  

 

Opracowanie własne na podstawie danych GUS [2]. 

Jednostką odpowiedzialną za gospodarowanie odpadami jest gmina. Mieszkańcy 
i wszystkie podmioty gospodarcze funkcjonujące na jej terenie są zobowiązane do prze-
strzegania zasad ustanowionych przez władze gminy. Zgodnie z obowiązującym prawem 
koszty usunięcia odpadów ponosi ich właściciel. W przypadku dzikich wysypisk, gdy 
jest on trudny do ustalenia i często pozostaje nieznany, wówczas obowiązek uporząd-
kowania terenu przechodzi na właściciela gruntu (prywatna osoba, gmina lub insty-
tucje np. Lasy Państwowe, Wody Polskie [22, 23]). 

Lasy Państwowe na likwidację dzikich wysypisk wydają ok. 20 milionów zł rocznie 
[24]. W porządkowaniu biorą udział nie tylko prawnie zobowiązane do tego instytucje, 
ale także w ramach różnych akcji, np. Sprzątanie świata (3. weekend września), Między-
narodowego Dnia Krajobrazu (w październiku) włączają się inne instytucje (np. 
szkoły) i osoby prywatne. 

Na problem zanieczyszczenia wód powierzchniowych zwraca uwagę kampania 
„Wody to nie śmietnik” organizowana przez Wody Polskie [25]. Pracownicy wraz 
z wolontariuszami w ramach różnych odbywających się cyklicznie akcji np. „sprzątanie 
brzegów Warty”, „sprzątanie Wisły i Sanu” itp. zebrali ponad 60 ton odpadów [26]. 

4. Skutki zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego 

Poza obniżeniem walorów estetycznych zanieczyszczonych miejsc istnieje poten-
cjalne zagrożenie dla środowiska przyrodniczego (gleb, wód powierzchniowych i pod-
ziemnych, roślin), a przez to również dla człowieka i zwierząt. Ze względu na ilość, 
rodzaj i miejsce pozostawienia odpadów oraz naturalne uwarunkowania (dostęp tlenu, 
wilgotność, temperatura) stopień zagrożenia środowiska może być różny. Rozkładające 
się substancje organiczne mogą powodować zanieczyszczenie powietrza substancjami 
lotnymi m.in. siarkowodorem (nieprzyjemny zapach) i metanem (zmieszany z powiet-
rzem może powodować samozapłony i stwarzać zagrożenie pożarowe) [27]. Ugaszenie 
takich pożarów jest trudne ze względu na bieżące powstawanie wybuchowych i łatwo-
palnych gazów. Organiczne zanieczyszczenia sprzyjają rozwojowi owadów, gryzoni 
i ptaków. Pozostawione odpady mogą stanowić niebezpieczne pożywienie dla zwierząt 
lub pułapkę. Potencjalnym zagrożeniem dla gleb, wód powierzchniowych i podziem-
nych są zanieczyszczenia: chemiczne (np. związki rtęci, kadmu, miedzi, chromu i ołowiu; 
mikroplastik; związki farmaceutyczne) [5-10] oraz mikrobiologiczne (chorobotwórcze 
bakterie, drobnoustroje i grzyby) [28, 29]. 

Ze względu na różny czas rozkładu odpadów, które trafiają na dzikie wysypiska, 
zanieczyszczenia w środowisku gruntowo-wodnym mogą pojawiać się z okresowym 
opóźnieniem w odniesieniu do czasu zdeponowania odpadów [5, 30]. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

3 481 4 373 3 875 2 539 2 334 2 791 2 371 1 978 1 968 1 661 1 607 1 868

1.1 1.4 1.2 0.8 0.7 0.9 0.8 0.6 0.6 0.5 0.5 0.6

9 705 10 281 9 677 13 202 10 623 15 178 12 707 14 322 15 289 13 000 10 541 11 370

137 690 133 855 74 565 52 629.3 84 963.6 102 484.9 46 642.0 45 218.6 51 347.3 42 846.5 25 138.2 25 652.8

Lata

Liczba istniejących "dzikich" wysypisk

Powierzchnia "dzikich" wysypisk na 100 km2 

Liczba zlikwidowanych "dzikich wysypisk"  w ciągu roku

Masa zebranych odpadów komunalnych podczas likwidacji "dzikich" wysypisk w ciągu roku (Mg)
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Mając na uwadze złożoność procesów biogeochemicznych wynikających z różno-
rodności odpadów oraz ukierunkowanie pracy na potencjalną ocenę zasięgu i czasu mi-
gracji zanieczyszczeń ługowanych z odpadów znajdujących się na dzikich wysypiskach, 
nie przedstawiono tempa biodegradacji i przekształceń składu chemicznego zanie-
czyszczenia przemieszczającego się w środowisku gruntowo-wodnym. Warto jednak 
wspomnieć, że ze względu na powszechne zastosowanie plastiku w codziennym życiu, 
stwierdzane jest coraz częstsze występowanie mikroplastiku w środowisku gruntowo- 
-wodnym [31-34]. W zależności od rodzaju odpadu, typów mikroorganizmów i warun-
ków środowiskowych (struktura i tekstura gleby, wilgotność, zawartość substancji 
organicznej, dostęp tlenu i nasłonecznienie) [35-37], czas rozkładu plastikowych mate-
riałów jest bardzo zróżnicowany, maksymalnie może sięgać kilku stuleci [5]. Rozkład 
materiałów plastikowych powoduje wprowadzenie do środowiska ponad 900 skład-
ników chemicznych, w tym szczególnie niebezpieczne polichlorowane bifenyle (PCB) 
oraz wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) [38]. Na bieżąco opracowy-
wane są i udoskonalane technologie produkcji biodegradowalnych tworzyw. Mechanizm 
biodegradacji wraz z omówieniem wad i zalet został przedstawiony przez S. Kumara 
i P. Maiti [39]. Niektóre rodzaje plastiku np. polietylen (PE), politereftalan etylenu 
(PET), polipropylen (PP), polistyren (PS), polichlorek winylu (PVC) nie ulegają bio-
degradacji [37]. 

Związki organiczne ulegają także biotransformacji. Proces ten polega na częścio-
wym rozkładzie związku i przejścia w inną formę organiczną, która może okazać się 
bardziej szkodliwa dla środowiska (toksyczna) niż produkt wyjściowy [40]. 

5. Migracja zanieczyszczeń w okolicy dzikich wysypisk 

Ze względu na różnorodność nielegalnie składowanych odpadów skala zagrożenia 
środowiska gruntowo-wodnego jest trudna do oceny i w każdej sytuacji wymaga 
indywidualnych rozwiązań. Można jednak podejmować próby oszacowania zagrożenia 
wód podziemnych na podstawie rozpoznania budowy geologicznej i warunków hydro-
geologicznych oraz podstawowych informacji o rodzaju i objętości odpadów oraz ich 
podatności na biodegradację. 

Wielkość zagrożenia środowiska gruntowo-wodnego na skutek migracji zanieczysz-
czeń spowodowanych występowaniem dzikiego wysypiska zależy od wielu czynników: 

• rozmiar składowiska (masa/objętość złożonych odpadów); 

• rodzaj odpadów (gruz pobudowlany, odpady gospodarcze (bieżące), przetermino-
wane farby, lekarstwa, środki ochrony roślin, nawozy sztuczne); 

• podatność odpadów na ługowanie i biodegradację; 

• budowa geologiczna w miejscu występowania odpadów: ośrodek porowy (gliny, iły, 
piaski i żwiry) lub ośrodek szczelinowy (spękane skały, w których przepływ wód 
podziemnych i tempo migracji zanieczyszczeń w strumieniu wód podziemnych jest 
szybkie) [41]; 

• warunki hydrogeologiczne (głębokość występowania wody podziemnej, litologia 
i przepuszczalność strefy przypowierzchniowej); 

• sposób złożenia odpadów (luźno czy w workach oraz czy złożone na podłożu, czy 
zakopane w dole lub umieszczone w wyrobisku po surowcach typu żwir). 

Analizą objęto dwa przypadki, typowe dla warunków hydrogeologicznych w Polsce. 

Pierwszy przypadek, gdy dzikie wysypisko odpadów znajduje się na terenie piaszczy-

stym (warstwa wodonośna o zwierciadle swobodnym) i drugi, gdy zlokalizowane jest 
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ono w obrębie glin (warstwa wodonośna o zwierciadle naporowym). W obu przy-

padkach założono, że zwierciadło wody występuje na tej samej głębokości (4 m) oraz 

odpady są zakopane na niewielkiej głębokości (co wyjaśnia pominięcie tego aspektu 
w obliczeniach). 

5.1. Metodyka obliczeń 

Podejmując próbę wykazania potencjalnego zagrożenia dla wód podziemnych wyni-

kającego z występowania nielegalnego wysypiska odpadów, przyjęto standardowe pa-

rametry dla obszarów Polski Nizinnej: 

• klimatyczne (roczna suma opadów 550 mm); 

• geologiczne (piaski ze żwirami – w pierwszym przypadku i gliny morenowe – 
w drugim przypadku); 

• hydrogeologiczne (głębokość do zwierciadła wody – 4 m). 

Stosując wzór Macioszczyka (1) oszacowano czas migracji zanieczyszczeń wraz 

z infiltrującymi wodami opadowymi do warstwy wodonośnej [42]. Założono, że zanie-
czyszczenia powstające na skutek ługowania odpadów migrują w takim samym tempie 

jak wody podziemne (model tłokowy). Przyjęto, że w strefie aeracji następuje pionowe 

przesączanie, natomiast w warstwie wodonośnej jest przepływ poziomy, zgodny ze 
spadkiem hydraulicznym. Nie rozpatrywano zmiany stężeń zanieczyszczeń wynikających 

z procesu biodegradacji, dyfuzji i dyspersji zachodzących na drodze filtracji. Uwzględ-

nienie tych procesów wymaga szczegółowych badań terenowych i laboratoryjnych [43, 

44]. 
wzór Macioszczyka: 

𝑡𝑎 =
𝑚𝑎∗𝑤0

√ɷ2∗ 𝑘′3        (1) 

gdzie: 

ta – czas przesączania pionowego przez strefę aeracji [d], 
ma – miąższość strefy aeracji [m], 
w0 – wilgotność objętościowa [ - ], 
ɷ – roczna infiltracja efektywna (ɷ = P*w) [m/d], 
k’ – współczynnik pionowej filtracji strefy aeracji [m/d], 
P – wysokość opadów [m/d], 
w – wskaźnik opadów [ - ]. 

Obliczony na podstawie powyższego wzoru czas przesączania pionowego przez 
strefę aeracji (ta) utożsamiany jest z czasem infiltracji wód opadowych do warstwy 

wodonośnej oraz migrującymi wraz z nimi zanieczyszczeniami. 

5.2. Ocena migracji zanieczyszczeń w wodach podziemnych w okolicy 

dzikiego wysypiska 

W ocenie migracji zanieczyszczeń w okolicy dzikiego wysypiska w obu przypad-

kach zostały przyjęte następujące założenia: 

• duża ilość odpadów (kilkanaście worków po 50 kg); 

• odpad stanowiły przeterminowane nawozy sztuczne; 

• budowa geologiczna – piasek i żwir (rys. 1A) lub glina zwięzła morenowa (rys. 1B); 
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• warunki hydrogeologiczne – woda podziemna występuje dość płytko (na podstawie 
danych z pobliskich studni gospodarskich wynika, że zwierciadło wody występuje 

na głębokości ok. 4 m); 

• odpady złożono w workach (opakowanie stanowi tylko okresowe zabezpieczenie, do 

utraty szczelności); 

• płytki wykop specjalnie wykonany do tego celu (żeby nie niszczyć wizualnie 
krajobrazu) (rys. 1AB). 

 

Rysunek 1. Zanieczyszczenie środowiska w pobliżu dzikiego wysypiska, A – warstwa wodonośna 
o zwierciadle swobodnym, B – warstwa wodonośna o zwierciadle naporowym [opracowanie własne] 

Z szacunkowych obliczeń z wykorzystaniem wzoru Macioszczyka [42] wynika, że 

do położonej na głębokości 4 m warstwy wodonośnej o zwierciadle swobodnym (rys. 1A) 

zanieczyszczenia dotrą wraz z infiltrującymi wodami opadowymi już po około 35 
dniach (tab. 3). 
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Tabela 3. Czas infiltracji wód opadowych (oraz migracji zanieczyszczeń) w rejonie dzikiego wysypiska 

Litologia 

Miąższość 

strefy 

aeracji 

ma (m) 

Wilgotność 

objętościo-

wa 

w0 (-) 

Roczna 

infiltracja 

efektywna 

ɷ (m/d) 

Wyso-

kość 

opadów 

P (mm) 

Wskaź-

nik 

opadów 

w ( - ) 

Współ-

czynnik 

pionowej 

filtracji 

k’ (m/s) 

Czas 

przesączania 

pionowego 

ta (d) 

piaski 
i żwiry 

4 0,08 0,0003 550 0,2 1*10-4 34,8 

1 0,08 0,0003 550 0,2 1*10-4 8,7 
gliny 

zwięzłe 
moreno-

we 

4 0,26 0,000075 550 0,05 1*10-8 
6118 

(ok. 17 lat) 

W rzeczywistości czas ten może ulec skróceniu z dwóch powodów. Pierwszym jest 

fakt umieszczenia odpadów w wykopanym do tego dole (zmniejszenie odległości 

pomiędzy odpadami i zawodnioną strefą), natomiast drugim jest naturalne zjawisko 
podniesienia się poziomu wody gruntowej (i zalania odpadów). Sytuacja taka może 

zaistnieć po intensywnych opadach atmosferycznych lub po wiosennych roztopach 

śniegu. Oszacowano, że po podniesieniu zwierciadła wody do głębokości 1 m (rys 1A), 

zanieczyszczenia dotrą do wód podziemnych zaledwie po 9 dniach (tab. 3). Przy 
płytkim położeniu zwierciadła wody odpady będą znajdowały się z zawodnionej 

strefie. Obecność wody spowoduje ługowanie odpadów i migrację zanieczyszczeń 

w strumieniu wód podziemnych. Wahania zwierciadła wody mogą występować nawet 
kilka razy w roku (na skutek suszy i intensywnych opadów lub roztopów pokrywy 

śnieżnej), powodując okresowe, impulsowe uwalnianie zanieczyszczeń bezpośrednio 

do warstwy wodonośnej, zwiększając wówczas ich stężenia w wodach podziemnych. 
Po określonym czasie (zależnym od warunków hydrogeologicznych) zanieczyszczenie 

może pojawić się w wodach ujmowanych płytkimi studniami gospodarskimi i w wo-

dach głębszego poziomu wodonośnego, na którym bazuje ujęcie gminne. Najbardziej 

zagrożone są wody płytkiego (I) poziomu wodonośnego z powodu bezpośredniego 
kontaktu z ogniskiem zanieczyszczeń oraz z powodu usunięcia warstwy gleby, która 

przy dużej zawartości próchnicy o właściwościach sorpcyjnych, stanowi naturalną 

barierę ochronną przed migracją zanieczyszczeń. Ze względu na istnienie okien hydro-
geologicznych lub zmniejszenie miąższości warstwy praktycznie nieprzepuszczalnej 

(zbudowanej z iłów lub glin) nie można wykluczyć zanieczyszczenia głębszego (II) 

poziomu wodonośnego (rys. 1A). Zakładając, że zanieczyszczenia przemieszczają się 
wraz z wodami podziemnymi w średnio szybkim tempie (100 m/rok) [45] można 

oszacować, że zanieczyszczenia dotrą do omawianych ujęć (oddalonych o kilkadziesiąt 

metrów od ogniska zanieczyszczeń) z kilkuletnim opóźnieniem. Opóźnienie może ulec 

zwiększeniu z powodu złożenia odpadów w workach, zachowujących okresową 
szczelność. 

Na skutek procesów hydrogeochemicznych i mikrobiologicznych zachodzących 

w warstwie wodonośnej podczas migracji zanieczyszczenia będą ulegać przekształce-
niom. Spowoduje to częściową poprawę jakości wody (zmniejszenie stężenia zanie-

czyszczeń). Gdy zanieczyszczenia organiczne ulegną biotransformacji, istnieje możli-

wość pojawienia się w wodzie niestwierdzanych dotychczas związków toksycznych, 

dyskwalifikujących wodę z użycia. Stwierdzenie specyficznych zanieczyszczeń np. 
związków farmaceutycznych czy mikroplastiku w wodzie jest trudne, ponieważ prze-

pisy sanitarne odnoszące się do jakości wód pitnych nie przewidują standardowo 
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wykonywania takich oznaczeń [46]. Gdy zanieczyszczenia zostaną stwierdzone 

w wodach ujęcia (po okresowej, bardziej szczegółowej kontroli), to pochodzenie zanie-

czyszczenia będzie trudne do identyfikacji, biorąc pod uwagę fakt, że odpady zostały 
złożone nielegalnie i generalnie w nieznanym miejscu. Dodatkowo biorąc pod uwagę 

upływ czasu od złożenia odpadów do pojawienia się zanieczyszczeń w wodach ujęcia 

oraz obecność innych potencjalnych ognisk zanieczyszczeń, identyfikacja źródła pro-

blemu może okazać się niemożliwa. 
Konieczność dostarczenia mieszkańcom wody o jakości odpowiadającej przepisom 

sanitarnym [46] wymagała będzie uzdatniania zanieczyszczonej wody (w takich przy-

padkach może okazać się to kosztowne ze względu na skomplikowane metody) lub 
wykonania nowej studni. Odwiercenie otworu w zasięgu tego samego ujęcia wody 

wiąże się z kosztami jego wykonania, bez gwarancji uzyskania wody odpowiedniej 

jakości (studnia będzie ujmować ten sam, zanieczyszczony poziom wodonośny). Roz-
wiązaniem jest wykonanie studni ujmującej głębszy poziom, o ile pozwalają na to 

warunki hydrogeologiczne, tzn. o ile taki poziom istnieje i zapewni odpowiednią ilość 

wody dobrej jakości. Ostatecznym rozwiązaniem może okazać się zmiana lokalizacji 

całego ujęcia, polegająca na odwierceniu studni w innym rejonie. 
Rozpatrując drugi przypadek (rys. 1B), gdy wysypisko odpadów znajduje się 

w obrębie glin morenowych i położona na głębokości 4 m warstwa wodonośna charak-

teryzuje się zwierciadłem naporowym, czas infiltracji jest znacznie dłuższy, sięga 
około 17 lat (tab. 3). Pozytywnym aspektem w tej sytuacji jest możliwość zmniejszenia 

stężeń potencjalnego zanieczyszczenia w wyniku naturalnego samooczyszczania się 

wód (o ile dany rodzaj zanieczyszczenia będzie ulegał temu procesowi). Negatywnym 

aspektem jest trudność w identyfikacji ogniska zanieczyszczeń po tak długim czasie. 
Okno hydrogeologiczne pomiędzy dwoma poziomami wodonośnymi, podobnie jak 

w pierwszym przypadku, sprawia, że wody głębszego również narażone są zanie-

czyszczenie. 

6. Metody identyfikacji zanieczyszczeń środowiska gruntowo-wodnego 

Identyfikacja zanieczyszczeń w miejscu występowania dzikiego wysypiska lub 

w miejscu, gdzie znajdowały się odpady wymaga indywidualnego podejścia, które 

w dużym stopniu jest zależne od rodzaju, ilości i czasu złożenia odpadów. 
Metodami pomocnymi w identyfikacji zanieczyszczeń wód podziemnych są: 

• badania mineralizacji i podstawowego składu fizykochemicznego wód podziemnych 

oraz ustalenie lokalnych odstępstw od naturalnego tła hydrogeochemicznego w ba-

danym rejonie [47, 48]; 

• badania metali ciężkich w glebie, wodzie i roślinach [6-10, 49, 50]; 

• badania składników, które w danym środowisku nie występują (węglowodory, 

pestycydy, dioksyny, mikroplastik, związki farmaceutyczne) [32-34, 51, 52]; 

• badania mikrobiologiczne (bakterie) w glebie [53]; 

• badania izotopów stabilnych np. węgla, siarki, tlenu, wodoru strontu i boru oraz 
analiza ich zależności, np.: 1) δ2H i δ18O; 2) δ2H i δ13CDIC; 3) δ2H i zawartość HCO3

- 

[54-59]; 

• badania izotopów radioaktywnych (tryt i węgiel) [60, 61]. 



 
Próba oceny wpływu dzikich wysypisk na wody podziemne 

 

135 

7. Porównanie zagrożeń wynikających z obecności dzikich wysypisk 

i legalnych składowisk odpadów komunalnych 

Dzikie wysypiska niszczą walory estetyczne miejsc, w których się znajdują. Roz-

kład odpadów może generować nieprzyjemne odory i gazy przyczyniające się do pow-
stawania samozapłonów i pożarów. Odpady są łatwo dostępne dla zwierząt, co może 

spowodować zwiększenie ilości gryzoni, insektów i ptaków w miejscach, które nie są 

ich naturalnym środowiskiem życia. Odpady są niebezpieczne dla zwierząt (nieodpo-
wiednie pożywienie, groźne pułapki). Zakopane odpady są trudne do zlokalizowania 

i mogą zostać niedostrzeżone. W takiej sytuacji mogą generować zanieczyszczenia 

nawet przez kilkanaście lat. 
Legalne składowiska odpadów – mimo iż zajmują większą powierzchnię niż dzikie 

wysypiska, to podłoże, na którym są składowane odpady jest do tego odpowiednio przy-

gotowane [62, 63]. Funkcjonuje tam system odgazowania składowiska (ochrona przed 

samozapłonem), w wielu przypadkach dający możliwość odzysku biogazu (profit ekono-
miczny). Odbywa się systematyczna kontrola odcieków (zapobieganie migracji do gruntu 

i wód podziemnych), a sieć monitoringowa alarmuje o pojawieniu się ewentualnej 

awarii. Segregacja odpadów umożliwia ponowne wykorzystanie mniej materiałów, przez 
co mniej odpadów trafia na składowisko. 

8.  Wnioski 

Stopień zagrożenia wód podziemnych na skutek migracji zanieczyszczeń spowodo-

wanych występowaniem dzikiego wysypiska zależy od wielu czynników: ilości złożo-
nych odpadów (ich masy, objętości), rodzaju odpadów (medyczne, chemiczne, organiczne 

lub inne), budowy geologicznej (ośrodek porowaty: gliny, iły, piaski i żwiry, lub ośro-

dek szczelinowy: spękane masywy skalne), warunków hydrogeologicznych (głębokość 

występowania wód podziemnych), sposobu złożenia odpadów (na powierzchni, zako-
pane poniżej powierzchni terenu). 

Przy płytkim położeniu zwierciadła wody gruntowej i strefie aeracji zbudowanej 

z piasków ze żwirami o korzystnych parametrach filtracji migracja zanieczyszczeń 
z wodami opadowymi do warstwy wodonośnej jest szybka; trwa od kilku do kilkudzie-

sięciu dni. W obrębie glin morenowych migracja zanieczyszczeń wraz z infiltrującymi 

wodami opadowymi wydłuża się nawet do kilkunastu lat. W warstwie wodonośnej 

zanieczyszczenia migrują wraz z wodami podziemnymi, obniżając ich jakość. Przy 
średnio szybkim przepływie wód podziemnych jest to około 100 m/rok. 

Metodami pozwalającymi na stwierdzenie zanieczyszczenia i identyfikację jego 

pochodzenia są badania wody uwzględniające ich podstawowy skład fizykochemiczny 
wraz z mineralizacją, zawartość metali ciężkich, związków nie występujących w danym 

środowisku (np. węglowodory, pestycydy, dioksyny, mikroplastik, związki farmaceu-

tyczne), badania wybranych izotopów stabilnych (węgla, siarki, tlenu, wodoru strontu 
i boru) i radioaktywnych (tryt, węgiel). 

W niektórych przypadkach dzikie wysypiska stanowią większe zagrożenie dla 

środowiska niż legalnie funkcjonujące składowiska odpadów, które posiadają odpo-

wiednią infrastrukturę zabezpieczającą przed migracją zanieczyszczeń oraz monitoring 
pozwalający na śledzenie stanu jakości powietrza i wód podziemnych w jego okolicy. 
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Próba oceny wpływu dzikich wysypisk na wody podziemne 

Streszczenie 
Pod pojęciem dzikich wysypisk rozumiane są nieprzygotowane pod względem technicznym miejsca, 
w których gromadzone są odpady bez zgody odpowiednich władz. Najczęściej są to: tereny leśne, doliny 
rzeczne, wyrobiska pożwirowe, działki podmiejskie, dawne magazyny, obrzeża zamkniętych składowisk 
odpadów. Najbardziej nietypowym miejscem złożenia odpadów był szczyt góry Pachanowej (okolice 
miejscowości Jasionka, gm. Dukla). Różnorodność przedmiotów składanych nielegalnie jest duża. Są to 

odpady: medyczne (zużyte opatrunki, strzykawki, odzież ochronna), chemiczne (przeterminowane lekarstwa, 
farby, środki ochrony roślin, nawozy sztuczne), organiczne (resztki pożywienia) i inne (książki). Pomimo coraz 
większej wiedzy ekologicznej społeczeństwa środowisko jest nadal zanieczyszczane. Lasy Państwowe na 
porządkowanie swoich terenów wydają ok. 20 milionów zł rocznie. 
Celem pracy jest próba oszacowania potencjalnego zagrożenia wód podziemnych wynikającego z niele-
galnego składowania odpadów. Biorąc po uwagę naturalne warunki geologiczne i hydrogeologiczne oraz 
czynniki klimatyczne oszacowano potencjalny zasięg i czas rozprzestrzenienia się zanieczyszczeń w środo-
wisku gruntowo-wodnym, ze szczególnym uwzględnieniem wód płytkiego krążenia. W przypadku strefy 

przypowierzchniowej zbudowanej z piasków ze żwirami, migracja zanieczyszczeń z powierzchni terenu do 
warstwy wodonośnej położonej na głębokości 4 m trwa ok. 35 dni, natomiast gdy strefę przypowierzch-
niową stanowią gliny morenowe, wówczas migracja zanieczyszczeń wydłuża się do 17 lat. W niektórych 
przypadkach dzikie wysypiska stanowią większe zagrożenie dla środowiska, niż legalnie funkcjonujące 
składowiska odpadów, które posiadają odpowiednią infrastrukturę zabezpieczającą przed migracją zanie-
czyszczeń oraz monitoring pozwalający na śledzenie stanu jakości powietrza i wód podziemnych w jego okolicy. 
Słowa kluczowe: dzikie wysypisko, zagrożenie środowiska przyrodniczego, zanieczyszczenie gleb, zanie-
czyszczenie wód podziemnych 

Attempting to assess the impact of dump sites on the groundwater 

Abstract 
Dump sites are technically unprepared places where wastes are collected without permission of the com-
petent authorities. Most often these places are: forest areas, river valleys, gravel pits, suburban gardens, old 
warehouse, areas around of closed landfills. The most unusual place where rubbish was deposited was the 
top of Pachanowa Mountain (near Jasionka, commune of Dukla). The variety of illegally collected rubbish 
is large. These are: medical (used bandages, syringes, protective clothing), chemical (expired medicines, 
paints, plant protection products, fertilizers), organic (food scraps) and other (books) waste. Despite the 

growing ecological knowledge of the people, the environment is still polluted. The State Forests spend 
around PLN 20 million a year on tidying up their areas. 
The aim of the study is an attempt to estimate the potential threat to groundwater resulting from illegal 
waste disposal. Taking into account the natural geological and hydrogeological conditions as well as 
climatic factors, the potential range and spreading time of pollutants in the shallow groundwater environ-
ment were estimated. In the case of the subsurface zone composed of sand and gravel, the migration of 
pollutants from the surface to the aquifer at a depth of 4 m takes about 35 days, while when the subsurface 
zone is build of moraine clays, the migration of pollutants extends to 17 years. In some cases, dump sites 

are a greater threat to the environment than legally operating landfills, which have adequate infrastructure 
to prevent pollution migration and monitoring that allows tracking the state of air and groundwater quality 
in its vicinity. 
Keywords: dump site, threat of the environment, soil contamination, groundwater contamination 
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Nanomateriały w technologii oczyszczania wody  

i ścieków 

1. Wprowadzenie 

W XXI wieku dostęp do czystej i taniej wody jest kluczowym wyzwaniem global-

nym. Obecnie zaopatrzenie w wodę jest ograniczone, a według Światowej Organizacji 
Zdrowia (WHO) prawie 780 milionów osób na świecie nadal odczuwa brak dostępu do 

wody pitnej o poprawnych parametrach. Przyczyn jest wiele: wzrost liczby ludności, 

poprawa standardu ich życia, zmiany klimatu, jak również intensywne zanieczysz-

czenie środowiska, w tym środowiska wodnego [1]. Praktycznie wszystkie naturalne 
źródła wody do picia, takie jak wody powierzchniowe i podziemne, jeziora i zbiorniki, 

rzeki i kanały oraz woda deszczowa są w dużej mierze skażone materiałami toksycz-

nymi i patogennymi drobnoustrojami. Również ścieki przemysłowe zawierają wiele 
szkodliwych związków chemicznych, m.in. barwniki, jony metali toksycznych, pesty-

cydy, węglowodory aromatyczne czy chlorowcowane pochodne węglowodorów. Zanie-

czyszczenia zawarte w wodzie i ściekach usuwa się, stosując wiele metod, m.in. ad-
sorpcję/strącanie, metody biologiczne, procesy zaawansowanego utlenienia czy filtrację 

membranową, które nie zawsze są efektywne. Wszystkie te problemy wymuszają po-

trzebę ponownego wykorzystania wody z alternatywnych źródeł, takich jak woda 

morska i słonawa, deszczowa oraz recykling wody zużytej zwłaszcza w obszarach 
ubogich w wodę. Niestety, mimo powszechnego stosowania, konwencjonalne metody 

wykorzystywane w inżynierii środowiska nie zawsze są skuteczne, a chemiczne środki 

dezynfekcyjne zwiększają możliwość wytwarzania potencjalnie mutagennych i rako-
twórczych produktów ubocznych dezynfekcji [2]. Dlatego pożądane jest projektowanie 

i rozwijanie nowych skutecznych metod oczyszczania wody i ścieków. Rozwój nano-

technologii jest obiecującą alternatywą zwiększenia skuteczności oczyszczania wody 
i ścieków. Nanomateriały (NMs) (rozmiar: 1-100 nm) mają swoje unikalne właściwości 

fizyczne i chemiczne, takie jak duża powierzchnia i szczególne powinowactwo do róż-

nego rodzaju związków chemicznych. W związku z tym NMs wzbudziły znaczące 

zainteresowanie ich wykorzystaniem do usuwania zanieczyszczeń nieorganicznych 
i organicznych z wody i oczyszczania ścieków [3,4]. Obecne badania związane z nano-

technologią w oczyszczaniu wody i ścieków skupiają się na trzech obszarach: adsorp-

cyjnym eliminowaniem zanieczyszczeń, filtracji przez membrany oraz degradacji kata-
litycznej z równoczesną dezynfekcją mikroorganizmów [3-5]. Wykorzystanie nano-

technologii w oczyszczaniu ścieków i odnowie wody nie zostało jeszcze wprowadzone 

na skalę przemysłową, jednak w badaniach w skali laboratoryjnej i pilotowej otrzymano 

obiecujące wyniki dla implementacji procesów na skalę techniczną [3]. 

 
1 michal.bodzek@ipispan.edu.pl, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, 
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Efektywne wykorzystanie nanomateriałów w procesach jednostkowych technologii 

wody i ścieków możliwe jest dzięki ich właściwościom, tj. [3-5]: 

• wysokiej wytrzymałości mechanicznej, chemicznej i termicznej; 

• bardzo dużej powierzchni właściwej i powiązanej z nią ilości miejsc aktywnych; 

• wysokim powinowactwie do zanieczyszczeń, szczególnie nanocząstek sfunkcjonali-

zowanych; 

• wysokiej hydrofilowości powierzchni; 

• możliwości uzyskania ładunku powierzchniowego, który zwiększa efektywność; 

• właściwości antybakteryjnych, antyoulingowych i antyskalingowych; 

• łatwego ponownego wykorzystania. 
Nanocząstki stosowane w oczyszczaniu wody i ścieków, mają pewne ograniczenia, 

do których zalicza się łatwość agregacji, możliwość uwalniania do środowiska oraz 

potencjalnie negatywny wpływ na ekosystem i zdrowie człowieka [3-5]. 
Nanomateriały/nanocząstki stosowane w technologii wody/ścieków dzieli się na 

trzy grupy: nanomateriały nieorganiczne (głównie metale/tlenki metali), nanomateriały 

węglowe (nanorurki węglowe (CNT), grafen i inne), oraz nanokompozyty, tj. nano-

cząstki osadzone najczęściej w matrycach polimerowych [6, 7]. Niniejsze opracowanie 
przedstawia najnowsze postępy możliwości zastosowania nanocząstek w technologii 

oczyszczania wody i ścieków [6-8]. 

2. Adsorpcja 

Adsorpcja jest powszechnie wykorzystywanym procesem jednostkowym do usu-
wania zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych z wody i ścieków. Efektywność 

tradycyjnych adsorbentów jest zwykle ograniczona z uwagi na niską powierzchnię 

właściwą i/lub ilość miejsc aktywnych, brak selektywności i niską szybkość procesu 

oraz krótkie cykle adsorpcji i regeneracji, co znacznie zmniejsza ich opłacalność eko-
nomiczną. Adsorbenty na bazie nanomateriałów posiadają przedstawione wyżej właści-

wości, a ich efektywność adsorpcyjna wobec wielu zanieczyszczeń jest kilkakrotnie 

wyższa niż tradycyjnych adsorbentów [5, 8]. 

2.1. Nanoadsorbenty tlenek metalu / metal 

Wiele badań potwierdza, że nanotlenki metali (NTM) i nanometale (NM) wykazują 

wysoką efektywność i selektywną sorpcję zanieczyszczeń takich jak: metale ciężkie, 

typowe aniony oraz zanieczyszczenia organiczne [6]. Dla stabilności i recyklingu NM 
i NTM często kluczową rolę odgrywają suporty, przede wszystkim polimery (polisty-

ren), biopolimery (celuloza i chitozan) lub powłoki nieorganiczne [9]. Podstawowym 

wymogiem dobrego adsorbentu jest struktura porowata i duża powierzchnia. Nano-

kompozytowe adsorbenty są przeznaczone do usuwania zanieczyszczeń ze względu na 
synergię między dwoma związkami o dużej powierzchni, wysokiej zdolności adsorp-

cyjnej, odpowiedniej wielkości porów, dużej wytrzymałości mechanicznej, łatwiejszej 

regeneracji, biozgodności, opłacalności i wysokiej selektywności. Wprowadzone nano-
cząsteczki do matrycy adsorbentu powodują zmiany struktury i właściwości zarówno 

nanomateriałów i matrycy, co zwiększa pojemność adsorpcyjną w oczyszczaniu wody 

i ścieków. W trakcie adsorpcji wielu zanieczyszczeń generowane są zanieczyszczenia 
wtórne. W związku z tym w celu przezwyciężenia problemu zanieczyszczeń wtórnych, 

wykorzystuje się adsorbenty nanokompozytowe do oczyszczenia wody. Inną ważną 



 
Michał Bodzek, Krystyna Konieczny 

 

142 

strategią do optymalizacji adsorpcji jest synchronizowanie własności hydrofilowych 

i hydrofobowych w matrycy kompozytu, co ułatwiają nanokompozyty. 

Nanotlenki metali (NTM), głównie tlenek żelaza, ditlenek tytanu, tlenek glinu 
i inne, są skutecznymi, tanimi adsorbentami dla metali ciężkich takich jak arsen, ołów, 

rtęć, miedź, kadm, chrom, nikiel i radionuklidy [6]. Sorpcja jest głównie kontrolowana 

przez kompleksowanie między jonami metali i tlenem adsorbentów tlenkowych. 

W pierwszym etapie procesu ma miejsce szybka adsorpcja jonów na powierzchni 
zewnętrznej adsorbentu, a w drugim dyfuzja do wnętrza cząstki z mniejszą szybkością 

[8, 10]. NTM mają wyższą zdolność adsorpcji i szybszą kinetykę ze względu na 

większą powierzchnię właściwą, krótszą drogę dyfuzji wewnątrz cząstek i większą 
liczbę miejsc aktywnych na powierzchni (tj. narożniki, krawędzie i inne). Na przykład, 

gdy rozmiar cząstki nanomagnetytu maleje z 300 do 11 nm, jego pojemność adsorpcji 

arsenu wzrasta ponad 100 razy [12]. Kiedy jednak wielkość cząstek zostanie zmniej-
szona do poniżej 20 nm, wzrasta powierzchnia właściwa, a zdolność adsorpcji jest trzy-

krotnie większa, Ten „efekt nanoskali” przypisuje się zmianie struktury powierzchni 

magnetytu, która tworzy nowe miejsca aktywne adsorpcji [12]. Nanoadsorbenty z tlen-

ków metali można łatwo regenerować, zmieniając pH roztworu, a zdolność adsorpcji 
pozostaje wysoka po kilku cyklach regeneracji [6]. Ważne są również stosunkowo 

niskie koszty produkcji nanoadsorbentów z tlenków metali. Wszystkie te zalety czynią 

NTM korzystnymi technologicznie i ekonomicznie [6]. 
Do najczęściej stosowanych nanoadsorbentów na bazie tlenków żelaza należą: 

niemagnetyczny getyt (α-FeO(OH)) i hematyt (α-Fe2O3), magnetyczny magnetyt 

(Fe3O4) i maghemit (γ-Fe2O3) oraz uwodnione tlenki żelaza (HFO) [3, 5]. Są one sku-

tecznymi i obiecującymi nanoadsorbentami w usuwaniu szerokiej gamy toksycznych 
zanieczyszczeń z wód i ścieków [3-5, 13]. 

Getyt i hematyt zostały uznane za efektywne i tanie sorbenty dla usuwania różnych 

zanieczyszczeń, ponieważ posiadają szereg oksyanionów i kationów w ich złożonych 
matrycach, [13, 15]. Adsorpcja jonów metali (Pb(II) i Cd(II), Cu(II), Zn(II)) na nano-

hematycie została przebadana w funkcji stężenia sorbentu, pH i temperatury [15]. 

Wyniki wykazały, że 100% Pb, 94% Cd, 89% Cu i 100% Zn zostało zaadsorbowanych 
przy dawce adsorbentu wynoszącej 0,5 g/l [15, 16]. Wpływ temperatury na adsorpcję 

wykazał endotermiczny charakter reakcji dla Pb(II), Cu(II) i Cd(II), natomiast egzo-

termiczny dla Zn(II). Kinetyka i mechanizm adsorpcji jonów Cu2+ na nanogetycie wska-

zują, że na powierzchni adsorbentu powstają kompleksy Cu2+/getyt [15]. W przypadku 
hematytu, który jest również bardzo reaktywny, maksymalna pojemność adsorpcji Cu2+ 

wynosi 84,46 mg/g. Wynik ten jest niższy w porównaniu do efektywności adsorpcji 

nanogetytu (149,25 mg/g Cu(II)), chociaż oba tlenki wykazują podobną kinetykę i me-
chanizm adsorpcji [6]. Nanohematyt okazał się być dobrym adsorbentem do eliminacji 

jonów metali ciężkich z wody [15], oraz arsenu(V) i chromu(VI) [6]. Nanowodoro-

tlenek żelaza jest trwałym, odpornym na ścieranie adsorbentem o dużej powierzchni 
właściwej [17]. Ze względu na mały rozmiar, odzyskiwanie i separacja niemagne-

tycznych NTM po oczyszczaniu ścieków może być trudna do realizacji. 

Nanomaghemit (γ-Fe2O3) (10 nm) o powierzchni 178 m2/g wykazuje selektywną 

adsorpcję jonów, szybką kinetykę procesu [16]. Mechanizm adsorpcji przypisuje się 
głównie przyciąganiu elektrostatycznemu i wymianie jonowej. Nanocząstki maghemitu 

zachowują początkową zdolność usuwania metali po sześciu kolejnych cyklach adsorpcji/ 
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desorpcji [16]. Akhbarizadeh i in. [18] badali nanocząstki maghemitu jako adsorbentu 

do usuwania miedzi Cu(II), Ni(II), Mn(II), Cd(II) i Cr(VI) z roztworów. pH roztworu 

odgrywało istotną rolę w efektywności adsorpcji Ni(II) Mn(II) i Cd(II), wykazując 
maksimum w roztworze zasadowym (pH około 8,5-10), natomiast Cu(II) i Cr(VI) 

w roztworze kwaśnym (pH około 6,5 i 2,6). Nanomagnetyt jest również stosowany do 

usuwania różnych zanieczyszczeń z wody, a mianowicie Cr(VI), Cu(II), Zn(II) 

i As(III/V), Se(IV) [7], oraz błękitu metylenowego i dichlorofenolu [7, 16]. Adsorpcja 
metali ma charakter adsorpcji jednowarstwowej wg modelu izotermy Langmuira 

z maksymalną pojemnością wynoszącą 20-24 mg/g w zależności od rodzaju metalu. 

W celu stabilności i recyklingu NTMs kluczową rolę odgrywają suporty [9], przede 
wszystkim małe cząsteczki organiczne, polimery organiczne (polistyren, polyanilina 

lub biopolimery takie jak celuloza i chitozan) lub powłoki nieorganiczne. 

Obydwa magnetyczne tlenki żelaza posiadają własności superparamagnetyczne. 
Jeśli rozmiar cząstki jest mniejszy od wartości krytycznej (ok. 40 nm), możliwe jest 

łatwe ich oddzielanie i odzyskiwanie w polu magnetycznym o niskim gradiencie [13, 

19]. Adsorbenty z magnetycznych NTPs składają się z rdzenia i powłoki, a rdzeniem 

magnetycznym może być kobalt, żelazo, nikiel lub ich tlenki i stopy o właściwościach 
ferromagnetycznych lub superparamagnetycznych, podczas gdy powłoki są wykonane 

z nieorganicznych składników, takich jak krzemionka i tlenek glinu, lub cząsteczek 

organicznych, jak polimery i substancje powierzchniowo czynne (rys. 1) [19]. 

 

powłoka 

rdzeń 

 

Rysunek 1. Schemat nanocząstki zawierającej rdzeń magnetyczny i powłokę, 
opracowanie zmodyfikowane na podstawie [19] 

W roztworach przesyconych związki żelaza ulegają hydrolizie, wytrącaniu i agre-

gacji do struktur amorficznych o wysokiej porowatości, tworząc tzw. uwodnione tlenki 

żelaza (HFO) [20], które posiadają większe możliwości sorpcji jonów metali niż tlenki 

krystaliczne. Nano-HFO jest trwałym adsorbentem o dużej powierzchni właściwej, 
która umożliwia adsorpcję arsenu z odpadów i wody do picia. [21]. Preparat ArsenXnp 

(SolmeteX Inc., Philadelphia, PA, Stany Zjednoczone Ameryki) jest dostępny na rynku 

jako hybrydowe medium wymiany jonowej zawierające nanocząstki tlenku żelaza 
i polimerów i jest bardzo skuteczny w usuwaniu arsenu [15]. 

Funkcjonalizacja nanocząstek tlenku żelaza różnymi ligandami, takimi jak np.  

α-tio-ω-(kwas propionowy), hepta-(glikol etylenowy), kwas merkapto-masłowy, kwas 

etylenodiamino-tetraoctowy, L-glutation, kwas mezo-2,3-dimerkaptobursztynowy [126] 
oraz 3-amino-propylo-trimetoksysilanem, wpływa na zwiększenie efektywności i selek-

tywności adsorpcji [21]. Zaobserwowano, że po modyfikacji powierzchni nanocząstek 

tlenku żelaza, adsorpcja różnych metali ciężkich ze ścieków, tj. As(III), Pb(II), Cu(II), 
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Co(II), Cr(III), Ni(II) i Cd(II) została znacznie zwiększona [22]. Powłoki polimerowe 

są stosowane w celu zapobieżenia agregacji nanocząstek tlenku żelaza i poprawy ich 

dyspersji [23]. 
Nanocząstki ditlenku tytanu (TiO2) są obojętne biologicznie i chemicznie oraz 

posiadają wysoki potencjał oksydacyjny i są zwykle stosowane do fotochemicznej 

degradacji zanieczyszczeń organicznych [6, 7, 24] oraz jako adsorbent do usuwania 

metali ciężkich z wody [25, 26]. Na przykład nano-TiO2 zmodyfikowany kwasem 
tioglikolowym i unieruchomiony na żelu krzemionkowym oraz nanorurki TiO2 były 

stosowane jako adsorbenty do usuwania jonów Ni2+, Cd2+ i Pb2+ z wody, natomiast 

nanocząstki TiO2 z dodatkiem węgla aktywnego – jonów CrO4
2- [27]. Adsorbentem są 

również nanocząstki tytanianu sodu, które były stosowane do usuwania jonów Cu2+ 

i Cd2+ z roztworu wodnego, natomiast osadzone na granulowanym węglu aktywnym – 

jonów Cu2+, Cd2+, Pb2+i Zn2+ z wody [28]. Kompozyt lignosulfonianu z tytanianianem 
był używany do adsorpcji jonów Pb2+, Cu2+ i Cd2+ [24]. Fotokataliza z wykorzystaniem 

nano-TiO2 jest szeroko stosowana w oczyszczaniu ścieków do rozkładu i mineralizacji 

różnych mikrozanieczyszczeń, jak związki endokrynnie czynne, cyjanotoksyny, anty-

biotyki, pestycydy, barwniki, polimery, zanieczyszczenia fenolowe, aldrina, polichlo-
rowane bifenyle i inne, jak również w dezaktywacji bakterii: Escherichia coli, Pseudo-

monas aeruginosa, Salmonella typhimurium i Enterobacter cloaca [26]. 

Jako adsorbenty nanocząstek metali (NMs) w oczyszczaniu wody/ścieków stosuje 
się głównie żelazo i srebro oraz inne metale [3, 6 ]. 

Nanożelazo zerowartościowe (nZVI) charakteryzuje się wysoką efektywnością 

adsorpcji szerokiej gamy zanieczyszczeń [10], ze względu na dużą powierzchnię 

właściwą i liczbę miejsc aktywnych oraz małe rozmiary cząstek [10] w porównaniu do 
tradycyjnego żelaza zerowartościowego (ZVI). Badania wykazały, że zwiększając roz-

miar ZVI z zakresu mikronowego do nanoskali, szybkość usuwania As(V) można 

zwiększyć nawet 3-krotnie [29]. Poza tym powierzchnia nZVI może być łatwo modyfi-
kowana, posiada doskonałe właściwości magnetyczne i dużą biokompatybilność [14]. 

Nanocząstki nZVI posiadają strukturę typu powłoka-rdzeń z zewnętrzną warstwą 

tlenków żelaza i wewnętrzną warstwą Fe0 (rys.1). n-ZVI jest szeroko stosowane jako 
adsorbent do usuwania metali ciężkich, takich jak As(V), Cd i Cr dzięki tworzeniu 

kompleksów z wewnętrzną częścią n-ZVI [6, 10, 14]. Hua i in. [30] uzyskali 100%  

usunięcie As(V) wykorzystując dawki adsorbentu wynoszące 0,1, 0,2, i 0,4 g/l  

nZVI dla trzech różnych rodzajów ścieków rzeczywistych. Niektóre zanieczyszczenia, 
jak na przykład As(III/V), U(VI), Se(VI) mogą zmniejszyć stopień utlenienia po 

adsorpcji na powierzchni n-ZVI [6]. Na przykład As(V) lub As(III) są częściowo 

redukowane do As(0) po reakcji z n-ZVI, przy czym As(III) na powierzchni n-ZVI 
tworzy formy o różnej wartościowości (As(0), (III) i (V)), co oznacza, że podczas 

reakcji występuje zarówno redukcja, jak i utlenienie As(III) [31]. Podwójna funkcja 

redoks n-ZVI jest możliwa dzięki strukturze powłoka-rdzeń, gdyż rdzeń wewnętrzny 
jest metalicznym żelazem z silną tendencją do redukcji, a zewnętrzna powłoka zawie-

rająca cienki amorficzny wodorotlenek żelaza promuje koordynację i utlenienie (rys. 1). 

Oprócz wyżej wymienionych jonów, n-ZVI ma również możliwości usuwania fosfo-

ranów i azotanów oraz barwników i antybiotyków [6], według mechanizmów adsorpcji 
fizycznej, utlenienia, redukcji i współstrącania. 
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Nanosrebro stosuje się w procesach fotodegradacji od końca 1800 roku, a od roku 

1954 zostało zarejestrowane przez Agencję Ochrony Środowiska EPA (Environmental 

Protection Agency) jako biocyd w basenach oraz od roku 1970 w filtrach wody do 
picia np. w systemach dezynfekcji point-of-use [31]. Mimo że nanosrebro wykazuje 

silne i szerokie spektrum aktywności przeciwbakteryjnej, nie powoduje prawie żadnych 

szkodliwych skutków u ludzi [32, 33]. Stwierdzono, że nanocząstki (NPs) srebra są 

wysoce toksyczne dla drobnoustrojów, co umożliwia niszczenie grzybów, bakterii 
i wirusów [6, 7, 33]. Ze względu na tę właściwość, NPs Ag są szeroko stosowane do 

dezynfekcji wody. Arkusze NPs Ag wykazują skuteczne właściwości antybakteryjne 

w odniesieniu do Enterococcus faecalis, Escherichia coli, dezaktywując bakterie podczas 
procesu filtrowania. Stwierdzono, że NPs Ag ulegają interakcji ze ścianą komórki 

bakteryjnej a następnie wnikają do jej wnętrza, powodując zmianę struktury ściany 

komórkowej i zwiększają jej przepuszczalność [6, 7]. W procesie dezaktywacji mogą 
być również tworzone wolne rodniki, w wyniku czego ściana komórkowa bakterii 

ulega uszkodzeniu i ostatecznie następuje śmierć komórek [6, 7, 11]. NPs Ag zostały 

skutecznie wykorzystywane w oczyszczaniu ścieków, a systemy integrujące NPs Ag 

z membranami filtracyjnymi lub filtrami są stosowane do dezynfekcji wody ze 
względu na ich skuteczne zdolności antybakteryjne i niskie koszty [34]. 

2.2. Nanoadsorbenty oparte na węglu 

Nanoadsorbenty oparte na węglu, to przede wszystkim nanorurki węglowe (CNT), 

grafen i tlenek grafenu i inne [7, 35]. Charakteryzują się one ogólnie dużą powierzch-
nią właściwą, wysoką stabilnością termiczną i zdolnością do wiązania zanieczyszczeń 

organicznych i nieorganicznych [7, 35]. Ich przydatność do usuwania zanieczyszczeń 

z wody wymaga często odpowiedniej modyfikacji powierzchni, ze względu na bardzo 

niskie wzajemne oddziaływanie jonów (metali) i powierzchnią adsorbentu. 

2.2.1. Grafen i tlenek grafenu 

Grafen jest alotropową odmianą węgla, zbudowaną z atomów ułożonych płasko 

i połączonych silnymi wiązaniami sigma o hybrydyzacji sp² o bardzo małych dłu-

gościach (0,142 nm) [36]. Warstwa grafenu tworząc sześciokątną matrycę przypomina 
swoim kształtem plaster miodu (rys.2a), a ponieważ posiada jednoatomową grubość 

około 0,3 nm, w uproszczeniu określa się go mianem struktury dwuwymiarowej 2D [6, 

36]. Grafen charakteryzuje się wysoką powierzchnią właściwą, niezwykłą elastycz-
nością, stosunkowo wysoką przewodnością elektryczną oraz wysoką wytrzymałością 

mechaniczną (100-300 razy większą od stali), a także stanowi doskonały mobilny 

nośnik ładunku elektrycznego [36]. Powierzchnia grafenu łatwo może być modyfikowana, 

ponieważ hybrydyzacja węgla sp2 grafenu może wykazać różne interakcje z matrycami 
polimerowymi, takie jak oddziaływania elektrostatyczne, walencyjne, niekowalencyjne 

(np. interakcje π–π) i łatwość mieszania z polimerami [5]. Materiały powstałe w wy-

niku połączenia grafenu z różnorodnymi materiałami kompozytowymi znacznie posze-
rzają jego potencjał aplikacyjny [36]. 

Grafen jest zwykle stosowany jako pochodna, np. tlenek grafenu (GO), zredukowany 

tlenek grafenu (rGO) lub sfunkcjonalizowany tlenek grafenu (fGO). Tlenek grafenu 
(GO) jest jednowarstwowym grafenem w formie utlenionej, zawierającym grupy funk-

cjonalne zawierające tlen, głównie hydroksylowe, karboksylowe, karbonylowe i epo-
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ksydowe (rys. 2b) [6, 36]. GO wykazuje właściwości podobne do grafenu, z wyjątkiem 

asymetrii jego arkuszy, która wynika z obecności grup funkcyjnych zlokalizowanych 

na krawędziach i w płaszczyźnie podstawowej [37], ułatwiając w ten sposób oddziały-
wania elektrostatyczne z zanieczyszczeniami organicznymi i nieorganicznymi. Obecność 

grup funkcyjnych zawierających tlen i wodór sprzyja dyspersji w środowisku wodnym 

oraz pozwala na wykonywanie różnych modyfikacji powierzchni, które mogą być wy-

korzystane w przygotowaniu sfunkcjonalizowanych adsorbentów [36]. Adsorpcja z udzia-
łem nanomateriałów na bazie grafenu, może również przebiegać dzięki oddziaływa-

niom hydrofobowym oraz z udziałem wiązań π-π, wodorowym i kowalencyjnym [5]. 

                       

(b) (a) 

Rysunek 2. (a) Dwuymiarowy model struktury grafenu, (b) model tlenku grafenu (GO), opracowanie 
zmodyfikowane na podstawie [6, 36] 

Opublikowano szereg prac na temat adsorpcyjnego usuwania zanieczyszczeń nie-
organicznych z roztworów wodnych, zwłaszcza jonów metali ciężkich ze ścieków, 

(Pb(II), Zn(II), Cu(II), Cd(II), Hg(II) i As(III/V)), z wykorzystaniem grafenu, GO 

i rGO [38,39]. Wang i in. [40] badali wpływ pH, dawki GO, obecności innych jonów 
i czasu kontaktu na efektywność adsorpcji Zn(II). Wyniki wykazały, że optymalne pH 

dla usuwania Zn(II) wynosi około 7,0, przy czym maksymalna pojemność adsorpcji 

wynosiła 246 mg/g. Madadrang i in. [41] stwierdzili, że modyfikacja GO za pomocą 

EDTA jest dobrym adsorbentem jonów Pb(II), z uwagi na jego własności chelatujące. 
Stwierdzono, że zdolność adsorpcji Pb(II) wynosi ok. 480 mg/g przy pH 6,8, a proces 

osiąga stan równowagi w ciągu 20 min. Również Huang i in. [42] opisali proces adsorpcji 

Pb(II) za pomocą utlenionych arkuszy grafenu i czystego grafenu. Nanoarkusze grafenu 
i GO można również łączyć z tlenkami metali, tworząc adsorbenty kompozytowe do 

usuwania różnych zanieczyszczeń ze ścieków. Kumar i in. [43] zastosowali magne-

tyczny nanokompozyt GO z manganianem żelaza(II) do skutecznego usuwania Pb(II) 

i As(III/V) z zanieczyszczonej wody. Maksymalna pojemność została ustalona na 
poziomie 673 mg/g dla Pb(II), 146 mg/g dla As(III) i 207 mg/g dla As(V). Zaletą tego 

adsorbentu, oprócz wysokiej wydajności, jest łatwość jego separacji w polu magne-

tycznym. Toksyczne jony metali takie jak ołowiu(II), cynku(II) i kadmu(II) były usuwane 
ze środowiska wodnego metodą adsorpcji za pomocą tego materiału nanokompozyto-

wego GO/TiO2 [6,44]. Efektywność adsorpcji ołowiu(II), cynku(II) i kadmu(II) 

wynosiła odpowiednio 65,6 mg/g, 88,9 mg/g i 72,8 mg/g przy pH 5,6. Zaobserwowane 
zdolności adsorpcyjne nanokompozytu GO/TiO2 były wyższe w porównaniu do samego 

GO i TiO2. Wyniki usuwania niektórych jonów metali z zastosowaniem grafenu i GO 

zestawiono w tabeli 1 [8, 13, 38, 39, 47]. 
  



 
Nanomateriały w technologii oczyszczania wody i ścieków 

 

147 

Tabela 1. Nanokompozyty grafenu/GO w usuwaniu niektórych jonów metali [8, 13, 38, 39, 47] 

Metal Nanokompozyt grafenu/GO Efektywność adsorpcji (mg/g) 

Cu(II) GO/Fe3O4/ kwas sulfanilowy 

GO/Fe3O4 

GO/MnO2/tlenek Fe(III) 

50,7-56,8 

23,1 

129,7 

Pb(II) GO/krzemionka/Fe3O4 

GO-MnFe2O4 

GO/Fe3O4 

TiO2/GO 

GO-EDTA 

SiO2–GNs 

333,3 

673 

299,4 

65,6; pH = 5,6 

479; pH = 6,8 

113,6 

Cd(II) GO/ krzemionka/Fe3O4 

GO/ GO/MnO2/tlenek Fe(III) 
TiO2/GO 

166,7 

87,2 
72,8; pH = 5,6 

Zn(II) GO 

TiO2/GO 

246; pH = 7 

88,9; pH = 5,6 

As(III) GO/ MnFe2O4 146 

As(V) GO/ MnFe2O4 207 

Hg(II) GO/Fe3O4 

MnO2/GNs 

4,4 

10,8 

Oprócz jonów metali, adsorbenty oparte na grafenie zostały również zbadane w kie-

runku adsorpcji anionowych substancji zanieczyszczających (np. fluorków, fosforanów, 
nadchloranów) [5]. Stwierdzono, że grafen jest dobrym adsorbentem fluorków o po-

jemności adsorpcji wynoszącej do 89,37 mg/g [46,47], a mechanizm adsorpcji polega 

na wymianie jonów fluorkowych na jony hydroksylowe adsorbentu. Zhang i in. [66] 

opracowali preparat hybrydowy grafen-polipirol (Ppy) dla usuwania jonów nadchlora-
nowych (ClO4

−). Preparat posiadał pojemność adsorpcji ClO4
− znacznie wyższą w po-

równaniu do samego filmu z Ppy, a mechanizm adsorpcji polegał wyłącznie na 

wymianie jonowej. 
Badano również adsorpcję kwasów humusowych (HA) na GO (190 mg/g) [48] oraz 

barwników [49] i niektórych antybiotyków (tetracykliny, oksytetracykliny i doksy-

cykliny) na GO, których efektywność była znacznie wyższa niż węgla aktywnego [50]. 
Wyniki ich usuwania przedstawiono w tabeli 2 [6, 38, 48-50]. Mechanizm adsorpcji 

barwników jonowych polega głównie na elektrostatycznej interakcji i wiązaniu kowa-

lencyjnym. 

Tabela 2. Adsorpcja zanieczyszczeń organicznych za pomocą grafenu i GO [6, 38, 48-50] 

Zanieczyszczenie Nanokompozyt oparty na grafenie Efektywność adsorpcji (mg/g) 

Błękit metylenowy Polieterosulfon/GO 

Fe3O4/GO 

rGO/CdS 

rGO–MnFe2O4 

GO 

62,5 

167 

94 (%) 

92 (%) 

351 

Rodamina B rGO–MnFe2O4 

rGO/ZnO 

92 (%) 

– 

Fiolet metylenowy gąbka GO 467 

Cyprofloksacyna Porowaty hydrożel grafenowy 
KOH-aktywowany grafen 

Pojedyncza warstwa GO 

235,6 
194,6 

379 
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Tetracyklina Gąbka TiO2-grafen 

GO 
fGO oraz MNPs 

1805 

381,8 
39,1 

Doksycyklina fGO oraz MNPs 

GO 

35,5 

398,4 

Oksytetracyklina GO 

fGO oraz MNPs 

212,3 

45,0 

Chlorotetracyklina fGO oraz MNPs 42,6 

2.2.2. Nanorurki węglowe 

Nanorurki węglowe (CNTs) są odmianą alotropową węgla, których ścianki zbudo-

wane są z grafenu (jednoatomowej warstwy grafitu) zwiniętego w strukturę rurową [51]. 
Natywne CNTs można podzielić na dwa główne rodzaje, tj. jednościenne nanorurki 

węglowe (SWCNTs) i wielościenne nanorurki węglowe (MWCNTs) [38, 51]. SWCNT 

składa się ze zwiniętej pojedynczej warstwy grafenowej (rys. 3b), natomiast MWCNTs 

posiada wiele współosiowo ułożonych arkuszy grafenu (rys. 3a). Średnica SWCNTs 
mieści się w przedziale od ułamka do kilku nanometrów (0,3-2 nm), z kolei MWCNTs – 

od kilku do kilkudziesięciu nanometrów (2-100 nm) [38, 51]. Długość obu rodzajów 

nanorurek może dochodzić do wartości mikro lub nawet milimetrowych, zatem 
stosunek ich długości do średnicy jest nadzwyczaj wysoki i mieści się w granicach  

103-105, co umożliwia zakwalifikowanie ich do obiektów jednowymiarowych. SWCNTs 

posiadają średnicę około 1 nm i składają się z dwóch oddzielnych regionów o różnych 
właściwościach fizycznych i chemicznych. Pierwszym z nich jest ściana boczna nano-

rurki, a druga to nasadka końcowa (końcówka) rurki [51]. Długość i średnice struktur 

MWCNTs różnią się oczywiście od SWCNTs, a ponadto ich właściwości są również 

bardzo różne [51]. Odległość między sąsiednimi cylindrami grafenowymi w MWCNTs 
wynosi ok. 0,34 nm, a między warstwami grafenowymi oddziałują siły van der Waalsa, 

które zapewniają wzajemnie uporządkowanie cylindrów. Dodatkowo, CNTs posiadają 

unikalne właściwości morfologiczne i fizykochemiczne, w tym doskonałą przepusz-
czalność wody i pojemność adsorpcyjną, co jest szczególnie istotne w przypadku 

możliwości ich wykorzystania w inżynierii środowiska. Duże znaczenie w adsorpcji 

posiadają sfunkcjonalizowane CNTs (rys. 3c). Metody funkcjonalizacji SWCNTs lub 

MWCNTs obejmują różne procesy fizyczne i/lub chemiczne, takie jak szczepienie, 
utlenianie, też w obecności plazmy, powlekanie lub impregnowanie [52, 53]. Funkcjo-

nalizacja CNTs za pomocą HNO3, H2SO4, HCl, H2O2, KMnO4 i/lub NaOCl powoduje 

wprowadzanie tlenowych grup funkcyjnych, które przyłączają się do ścian bocznych, 
rdzeni oraz końcówek CNTs [54]. Celem funkcjonalizacji jest również eliminacja dys-

persji CNTs oraz ułatwienie efektywności adsorpcji w eliminacji zanieczyszczeń z wody 

lub ścieków. 
Efektywność wiązania przez CNT zależy zarówno od charakteru związku i grup 

funkcyjnych na powierzchni CNTs [6, 52], jak również od pH [3]. Silne wiązanie 

wielu polarnych związków organicznych zawierających wiązania C=C lub pierścienie 

benzenowe, wynika z interakcji CNT z tworzeniem wiązań wodorowych i kowalen-
cyjnych oraz oddziaływań elektrostatycznych [6, 36, 52]. Związki organiczne posia-

dające grupy funkcjonalne -COOH, -OH, -NH2 mogą także tworzyć wiązania wodorowe 

z grafitową powierzchnią CNT, która jest donorem elektronów [6, 36]. Z drugiej strony 
wysoka zdolność adsorpcji występuje na CNTs nie zawierających grup funkcyjnych 
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w odniesieniu do niepolarnych związków, jak np. WWA [6, 36]. Zdolności sorpcyjne 

CNT są największe przy pH zasadowym (7,0-10,0), natomiast poza tym zakresem pH, 

substancje jonowe powodują obniżenie zdolności adsorpcyjnych [3]. 

 

Rysunek 3. Struktury wielościennych (a), jednościennych (b) oraz sfunkcjonalizowanych (c) nanorurek 
węglowych [opracowanie zmodyfikowane na podstawie [38, 51]] 

CNTs były badane do usuwania barwników z wody i ścieków. Na przykład wielo-
ścienne CNTs, impregnowane hydrożelem chitosanu, były stosowane do usuwania 

czerwieni Kongo z roztworów [55]. Impregnacja hydrożelem chitosanu zwiększa poro-

watość i grubości zmodyfikowanego adsorbentu, a maksymalna adsorpcja czerwieni 
Kongo (423,1 mg/g) wystąpiła przy pH 4,0. Jednościenne CNTs były używane do 

usuwania reaktywnego barwnika czerwonego Red 120 ze ścieków włókienniczych 

w zależności od pH [56]. Optymalne pH wynosiło 5,0, natomiast poniżej i powyżej tej 

wartości efektywność adsorpcji była mniejsza. Przy początkowym stężeniu 50 mg/l 
i pH 5,0 SCNTs posiadają zdolność adsorpcji, wynoszącą 426,5 mg/g, wykazując 

efektywność usuwania wynoszącą 85,3% [56]. Wydajność adsorpcji barwnika czerwo-

nego Procion MX-5B z różnych ścieków przemysłowych przez MCNT były badane 
przez Wu i in. [57]. Uzyskane wyniki wykazały, że efektywność adsorpcji rośnie ze 

wzrostem temperatury, ponieważ rośnie ruchliwość cząsteczek barwnika, co potwierdza, 

że proces adsorpcji ma charakter endotermiczny. Przy pH 6,5, maksymalna adsorpcja 

wynosząca 20,93; 22,87; 27,20 i 30,53 mg/g została osiągnięta w ciągu 3 h odpo-
wiednio w temperaturach 281, 291, 301 i 321 K. 

Badano również adsorpcję trihalometanów w próbkach różnych wód na MCNTs 

[58]. Stwierdzono, że równowaga adsorpcji chloroformu była osiągana szybciej niż 
pozostałych trihalometanów ze względu na mniejszy rozmiar i łatwiejsze przenikanie 

do wnętrza porów. Ponadto stwierdzono, że wzrost temperatury w zakresie 5-35°C 

zmniejsza efektywność adsorpcji. Przy 5°C maksymalna pojemność adsorpcji chloro-
formu, dichlorobromometanu, dibromochlorometanu i bromoformu wyniosła odpowied-

nio 3,158; 2,016; 2,008 i 1,976 mg/g. 

Sfunkcjonalizowane CNTs posiadają również wysoką zdolność adsorpcji jonów 

metali. Powierzchniowe grupy funkcyjne CNT (karboksylowa, hydroksylowa i fenolo-
wa) są głównymi miejscami adsorpcji dla jonów metali, głównie dzięki przyciąganiu 

elektrostatycznemu i wiązaniom chemicznym [59]. W tabeli 3 zestawiono wyniki 

badań wybranych metali ciężkich [5, 21, 34, 59, 60], CNTs są lepszymi adsorbentami 
niż węgle aktywne dla metali ciężkich, a kinetyka adsorpcji jest wyższa. 
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Tabela 3. Adsorpcja zanieczyszczeń organicznych za pomocą materiałów opartych na grafenie [5, 21, 34, 59, 60] 

Jony metali Nanoadsorbent Efektywność adsorpcji 

Pb(II) CNTs(HNO3) 

CNTs 

CNT-OH 

CNT-CONH2 

CNT-COO− 

MWCNTs 

(HNO3) 

49,95 mg/g; pH = 7,0 

1,41 mmol/g 

2,07 mmol/g 

1,907 mmol/g 

4 mmol/g 

97,08 mg/g; pH = 5,0 

Cd(II) CNTs-COO− 

CNT-OH 

CNT-CONH2 

CNTs 

3,325 mmol/g 

1,513 mmol/g 

1,563 mmol/g 

1,291 mmol/g 

Ni(II) MWCNTs 

SWCNTs 

7,53 mg/g; pH =7 ,0 

9,22 mg/g; pH = 7,0 

Zn(II) MWCNTs 

SWCNTs 

43,66 mg/g 

32,68 mg/g 

Cu(II) CNTs 

CNT-OH 
CNT-CONH2 

CNT-COO- 

1,219 mmol/g 

1,342 mmol/g 

1,755 mmol/g 

3,565 mmol/g 

Hg(II) CNTs/MnO2 

CNTs/Fe2O3 

58,8 mg/g; pH = 6,05 

238,78 mg/g; pH = 4,0 

Cr(VI) 

 

CNTs/nZVI 

CNTs/Fe2O3 

3,1-3,3 mg/g; pH = 7,0 

90% przy pH = 3-7 

Regeneracja jest ważnym czynnikiem, który określa możliwość stosowania 

adsorbentów. Adsorpcja jonów metali na CNTs jest procesem odwracalnym dzięki 

obniżeniu pH roztworu. Wskaźnik odzysku metalu wynosi zazwyczaj powyżej 90%, 
a przy pH < 2 często osiąga 100% [6]. Ponadto zdolność adsorpcji pozostaje stosun-

kowo stabilna po regeneracji. Na przykład zdolność adsorpcji Zn2+ za pomocą SWNT 

i MWNT spadła poniżej 25% dopiero po 10 cyklach regeneracji i ponownym wyko-
rzystaniu, natomiast węgla aktywnego zmniejsza się o ponad 50% po jednej rege-

neracji [61]. 

2.3. Podsumowanie 

Wykonano szereg badań na temat wykorzystania nanomateriałów w adsorpcji jonów 

metali oraz innych zanieczyszczeń. Najczęściej badanymi i preferowanymi są nanoad-
sorbenty wykonane z tlenków metali, zwłaszcza żelaza oraz nanorurek węglowych. 

Modyfikacja chemiczna często zmienia charakter powierzchni nanoadsorbentów, co 

w znacznym stopniu zwiększa zdolności adsorpcyjne. Ostatnio duże zainteresowanie 
w usuwaniu jonów metali ze środowiska wodnego zdobyły nanoadsorbenty kompozy-

towe, z powodu możliwości ich przemysłowego zastosowania. Kompozytowe nano-

adsorbenty, zawierające zarówno materiały nieorganiczne, jak i organiczne, dodatkowo 
zwiększają zdolność do usuwania zanieczyszczeń. 

Porównanie zdolności adsorpcyjnych adsorbentów klasycznych i nanoadsorbentów 

do usuwania zanieczyszczeń, zdecydowanie preferuje te drugie, ze względu na korzyst-

niejszą efektywność, niski czasu kontaktu i szybszą kinetykę, niższe dawki, zdolność 
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do funkcjonowania w różnych warunkach pH, oraz możliwość usuwania śladowych 

ilości zanieczyszczeń. 

Brak jest do tej pory raportów na temat komercyjnych zastosowań nanomateriałów 
w oczyszczaniu wody i ścieków. Jako przyczyny należy wymienić trudności regene-

racji wyczerpanych nanocząstek oraz ich toksyczność w odniesieniu do organizmów 

żywych. Obniżenie kosztów produkcji i dokładny przegląd wpływu nanoadsorbentów 

na środowisko naturalne są kluczowe dla rozwoju technologii oczyszczania wody 
opartych na nanomateriałach. 

3. Membrany i procesy membranowe 

Poważnym wyzwaniem w eksploatacji membran półprzepuszczalnych jest zależność 

między selektywnością membrany i przepuszczalnością. O efektywności systemów 
membranowych w dużej mierze decyduje materiał membrany i jej grubość oraz 

możliwość modyfikacji właściwości fizykochemicznych membran. 

Wysiłki w kierunku wytwarzania nowych półprzepuszczalnych membran z lepszą 
efektywnością separacji i własnościami antyfoulingowymi są kluczowym obszarem 

badań w dziedzinie membran do oczyszczania wody i ścieków [62]. Nowa generacja 

membran powinna sprostać uzdatnianiu konkretnych wód przez dopasowanie ich cech 

strukturalnych i fizykochemicznych, w tym hydrofilowości, porowatości, ładunku mem-
brany i stabilności termicznej i mechanicznej, jak również wprowadzeniu dodatko-

wych funkcji, takich jak własności antybakteryjne, fotokatalityczne lub adsorpcyjne. 

W ostatnich latach obserwuje się rosnące zainteresowanie wykorzystaniem nanomate-
riałów dla rozwoju nowej generacji membran o zaawansowanych właściwościach anty-

foulingowych i antyskalingowych oraz właściwościach transportowych [63]. Naj-

częściej w wytwarzaniu membran stosuje się: krzemionkę, zeolity, metale i tlenki metali, 

oraz niektóre materiały węglowe, tj. nanorurki węglowe (CNT) i materiały oparte na 
grafenie [7, 38]. 

Znaczące ulepszenia stosowanych obecnie półprzepuszczalnych membran kompo-

zytowych TFC, polegają na wprowadzaniu nanocząstek do polimerowej lub ceramicz-
nej warstwy aktywnej [64]. W strukturze membrany, która jest określana jako cienko-

warstwowa nanokompozytowa (TFN), nanocząstki zapewniają preferencyjne szlaki do 

transportu wody, mniejszy opór hydrauliczny i retencję rozpuszczonej soli. Na rysunku 
4 przedstawiono schemat struktury kompozytowej membrany cienkowarstwowej (TFC) 

i cienkowarstwowej membrany nanokompozytowej (TFN) [7]. 

 

Rysunek 4. Schemat struktury membrany kompozytowej membrany cienkowarstwowej (TFC) 
i cienkowarstwowej membrany nanokompozytowej (TFN), opracowanie zmodyfikowane na podstawie [7] 
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3.1. Membrany z nanocząstkami nieorganicznymi 

Nieorganiczne nanomateriały w syntezie membran TFN obejmują zeolity, ditlenek 

tytanu, tlenek magnezowo-tytanowy, ditlenek krzemu, tlenek magnezu i aluminium, 

srebro, cyrkon i inne (tab. 4) [7, 11, 63-66]. Otrzymywanie membran z nanocząstkami 
nieorganicznymi opiera się albo na włączaniu nanomateriałów do warstwy aktywnej 

membran TFC, albo na wprowadzaniu do matrycy membrany [3, 7]. Membrany zmo-

dyfikowane nanomateriałami często wykazują zwiększoną przepuszczalność wody, 

lepszą hydrofilowość powierzchni, ładunek powierzchniowy, odpowiednią retencję 
soli, oraz właściwości antybakteryjne, przeciwfoulingowe i antyskalingowe w porów-

naniu do membran kontrolnych. Wpływ nanocząstek na przepuszczalności i selektyw-

ność membrany zależy od rodzaju, rozmiaru i ilości dodanych nanocząstek [7, 62]. 

Tabela 4. Nieorganiczne nanomateriały wprowadzone do membran polimerowych i ich efektywność 
[7,11,63-66] 

Nano-

materiał 

Wielkość 

nanocząstki 

Właściwości 

nanomateriału 

Matryca 

polimerowa 

Efekt 

nanocząstek 

Efektywność 

membran 

Zeolity 80 nm Struktura 
porowata 

Polisulfon, 
poliamid 

Zwiększa 
chropowatość 

powierzchni i ilość 
mikroporów 

Zwiększa 
przepuszczalność 

wody 

TiO2 20 nm Hydrofilowość 
fotokataliza 

Polisulfon, 
 

Zwiększa 
hydrofilowość 

i aktywność 
antybakteryjną 

Zwiększa retencję 
soli, własności 

antyfouligowe 
i antybakteryjne 

SiO2 235 nm Hydrofilowość Polisulfon, 
poliamid 

Zwiększa 
hydrofilowość 
i chropowatość 

Zwiększa retencję 
soli i selektywność 

jonową 

ZrO2 20 nm Hydrofilowość Poliakrylo-

nitryl 

Jednolita hydro-

filowa warstwa 
(10-20 nm) 

aktywna  

Zwiększa 

wydajność 
i retencję jonów 

dwuwartościowych 

Srebro 35-45 nm Anty-
bakteryjne 

Polisulfon Silne własności 
antybakteryjne 

Ulepsza aktywność 
antybakteryjną 

ZnO 50 nm Hydrofilowość Polisulfon Wysoka 
hydrofilowość 

Zwiększa retencję 
soli i własności 

antyfouligowe 

Nanozeolity są często używane w preparowaniu membran TFN, ponieważ powo-

dują formowanie bardziej przepuszczalnej, ujemnie naładowanej i grubszej warstwy 

aktywnej z poliamidu [67]. Nanozeolit posiada dużą powierzchnię właściwą, stabilność 

hydrotermalną i dużą ilość mikroporów. Przepuszczalność wody membran TFN zawie-
rających zeolit jest prawie dwukrotnie większa w porównaniu do konwencjonalnych 

membran TFC (bez zeolitu), ponieważ małe, hydrofilowe pory nanozeolitu tworzą pre-

ferencyjne kanały dla transportu wody. Równocześnie, współczynnik retencji NaCl 
pozostaje na niezmienionym poziomie (ok. 94%) [65]. Domieszka nanozeolitu w mem-

branie polimerowej (np. polisulfonowej), powoduje nie tylko poprawę hydrofilowości 

membrany, ale również hamuje wzrost i reprodukcję mikroflory, a więc membrana 
uzyskuje własności bakteriostatyczne [65]. Nanozeolity stosowane są również jako 

nośniki dla środków antybakteryjnych, takich jak Ag, które nadają membranie właści-

wości antyfoulingowe [68]. Dodanie nanocząstek zeolitu może być łatwo adaptowane 

do istniejących linii produkcji membran, które zostały oryginalnie zaprojektowane dla 
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produkcji poliamidowych membran TFC [7]. W związku z tym, membrany TFN 

z zeolitem osiągnęły wczesny poziom komercjalizacji (np. membrany na bazie zeolitu 

LG NanoH2O® QuantumFlux). Membrany TFN NanoH2O QuantumFlux, do odsa-
lania wody morskiej metodą RO, są teraz dostępne na rynku [7]. Badania rozpoczęte 

na UCLA umożliwiły dostarczenie komercyjnie opłacalnego i sprawdzonego rozwią-

zania dla rosnących kosztów energetycznych odsalania wody morskiej. Cienkowarst-

wowe nanokompozytowe (TFN) membrany QuantumFlux firmy NanoH2O poprawiają 
wydajność energetyczną i produktywność odsalania. 

Wprowadzenie nanocząstek TiO2 (do 5% wag.) do membran TFC poprawia 

własności antybakteryjne, antyfoulingowe i fotokatalityczne oraz przepuszczalność 
membrany i retencję NaCl z 70% do 84% [66, 69]. Gdy stężenie nano-TiO2 przekracza 

5% wag. strumień permeatu/wody rośnie kosztem zmniejszenia retencji, co sugeruje 

powstawanie defektów w warstwie aktywnej. Po naświetlaniu UV, membrany TFN 
zawierające nano-TiO2 mogą degradować zanieczyszczenia organiczne i unieszkodli-

wiać drobnoustroje, co zmniejsza organiczny i biologiczny fouling. Kowalik-Klimczak 

i inni [70] przedstawili wyniki badań modyfikowania membran TFC przy użyciu nano-

cząstek TiO2 i nanorurek ZnO w celu nadania im właściwości antybiofoulingowych, 
przy czym membrany zmodyfikowane nano-ZnO posiadały znacznie silniejsze właści-

wości antybakteryjne niż membrany zmodyfikowane nano-TiO2. Wprowadzenie NPs 

TiO2 lub ZnO na powierzchnię poliamidowej membrany zwiększyło również jej 
wydajność w porównaniu z membraną niemodyfikowaną. Hoseini i in. [71] wyko-

rzystali nanocząsteczki TiO2 zawierające różne ilości kobaltu (12-15 nm) do wytwa-

rzania membran fotokatalitycznych z polieterosulfonu (PES) metodą inwersji faz. 

Stwierdzono wpływ stężenia nanocząstek na efektywność separacji membrany i foto-
katalitycznej degradacji. Wyniki badań wykazały, że dodanie nanocząstek TiO2 za-

wierających 1-1,34% wag. Co do matrycy PES poprawia degradację 2,4-dichloro-

fenolu i wydajność membrany. Esfahani i in. [72] badali własności membrany 
ultrafiltracyjnej z PSf z domieszką nano-TiO2 i jednościennych CNTs. Wyniki wykazały, 

że membrana zmienia własności w zależności od ilości wprowadzonych nanocząstek. 

Gdy stosunek wagowy nano-TiO2 i MWCNTs wynosił 1 : 1, otrzymana membrana 
posiadała najwyższą wydajność, najwyższy współczynnik retencji kwasu humusowego 

i charakter antyfoulingowy. 

Nanocząstki i jony srebra są stosowane do modyfikacji membran w celu ogra-

niczenia biofoulingu. Działanie takie występuje dzięki uwalnianiu jonów Ag+ lub gene-
rowaniu reaktywnej formy tlenu [73]. Ben-Sasson i in. [74] wprowadzali nanocząstki 

Ag na powierzchnię membran TFC stosowanych w RO poprzez redukcję soli srebra. 

Retencja soli, jak również chropowatość powierzchni, hydrofilowość i potencjał zeta 
nie uległy zmianie, natomiast w niewielkim stopniu zmniejszyła się wydajność mem-

brany (do 17%). Utworzona na powierzchni warstwa nanocząstek Ag jest trwała 

i nadaje jej silne właściwości antybakteryjne. Yang i in. [75] zaproponowali modyfi-
kację powierzchni membrany RO i przekładek dystansujących w modułach spiralnych 

powłoką nano-Ag. Wyniki wykazały, że spadek wydajności membrany z powłoką Ag 

był znacznie wolniejszy niż membrany kontrolnej, a retencja soli nieco wyższa. Ponadto, 

na membranie i przekładkach dystansujących praktycznie nie wykryto namnażania się 
komórek bakterii. Zodrow i in. [76] wprowadzili nanocząstki Ag do UF membrany 

z polisulfonu w celu nadania właściwości antybakteryjnych, w tym Escherichia coli 
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i Pseudomonas mendocina oraz bakteriofagi MS2. Wprowadzone nano-Ag zwiększało 

również hydrofilowość membrany, jak również zmniejszało fouling. Mozia i in. [77] 

badali wpływ nanorurek tytanianowych modyfikowanych srebrem (Ag/TNT), o różnej 
zawartości Ag wynoszącej odpowiednio 2,83, 4,72, 7,26, 11,44 oraz 3,21% wag., na 

właściwości transportowe oraz antybakteryjne membran UF z polieterosulfonu (PES). 

W celu określenia aktywności antybakteryjnej Ag/TNT wykorzystano mikroorganizmy 

modelowe, tj. bakterie Escherichia coli oraz Staphylococcus epidermidis. Najwyższą 
aktywność antybakteryjną wykazały membrany zawierające 11,44 i 3,21% wag. 

Ag/TNT, natomiast w przypadku niemodyfikowanych TNT nie zaobserwowano stref 

zahamowania wzrostu. Przepuszczalność względna membrany niemodyfikowanej wyno-
siła 147 l/m2hbar, natomiast w przypadku membran zawierających 11,44 i 3,21% mas. 

Ag/TNT zwiększyła i wynosiła odpowiednio, 178 oraz 195 l/m2hbar. 

3.2. Membrany z nanomateriałów węglowych 

Odmiany alotropowe węgla, a mianowicie nanorurki węglowe (CNT), oraz nano-
porowaty grafen (NPG) i tlenek grafenu (GO) są nowymi nanomateriałami o poten-

cjalnej możliwości zastosowania w technologii membranowej, przede wszystkim do 

oczyszczania wody i ścieków [36, 38]. Właściwości retencyjne filmów zawierających 

nanomateriały węglowe są silnie uzależnione od wymiarów kanałów do transportu 
wody, jak również od modyfikacji chemicznych (np. obecności grup funkcyjnych) [78, 

79]. Unikalne właściwości nanomateriałów węglowych umożliwiają wytwarzanie mem-

bran dla różnych procesów separacji. 
Nowe membrany kompozytowe do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków przy-

gotowane z CNT, NPG i GO można podzielić na dwie ogólne kategorie [7, 36]: 

1. Membrany wykonane tylko z CNT, GO lub NPG określane jako membrany 

„wolnostojące”. 
2. Modyfikowane membrany polimerowe za pomocą CNT, GO lub NPG. 

Pierwsza kategoria wykorzystuje nanomateriał bezpośrednio jako warstwy rozdzie-

lające, natomiast druga do modyfikacji powierzchni membrany, lub wprowadza nano-
cząstki do matrycy polimerowej [11, 48]. 

3.2.1. „Wolnostojące” membrany z GO/NPG/CNT 

„Wolnostojące” membrany z GO/NPG stanowią szereg warstw nanoarkuszy, upa-

kowanych i ustawionych jedna nad drugą przy odpowiednich odstępach między warst-
wami [80]. Jedna warstwa nanoarkusza GO/NPG ma efektywną grubość 0,5 nm, nato-

miast wielkość boczna może mieć wymiar od setek nanometrów do kilkudziesięciu 

mikrometrów [7, 36]. Woda/cząsteczki rozpuszczalnika są transportowane przez utwo-

rzone sąsiadujące nanokanały, natomiast substancje rozpuszczone są zatrzymywane 
[81]. Przepuszczalność wody i selektywność membran „wolnostojących” zależy od 

nanostruktury GO/NPG, tj. wielkości porów NPG i odstępów między arkuszami GO 

[7, 36], przy czym zwiększenie porowatości i powierzchni brzegowych nanoarkuszy 
może wpłynąć na większą przepuszczalność membran GO/NPG. Odległości pomiędzy 

nanoarkuszami można zwiększać po zanurzeniu w cieczy polarnej (np. NaOH), ale 

również zmniejszać przez redukcję GO lub przez kowalencyjne związanie arkuszy GO 
z małocząsteczkowymi związkami [82]. Na przykład membrana po karboksylacji GO 

glicyną (GO-COOH) wykazała wyższą retencję soli i przepuszczalność, ponieważ 
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ujemna powierzchnia GO-COOH zwiększa siły odpychania elektrostatycznego, oraz 

wykazuje zwiększoną hydrofilowość powierzchni i większą ilość kanałów do trans-

portu wody [82]. Wykazano również, że grupy funkcyjne hydroksylowe i epoksydowe, 
przyłączone do nanoarkuszy GO/NPG są odpowiedzialne za utrzymanie odstępów 

pomiędzy arkuszami [7, 36]. 

„Wolnostojące” membrany wykonane z GO, o grubości w przybliżeniu 10 nm, 

mogą być wykorzystane w procesie odsalania wody ze stuprocentową retencją soli 
i dwukrotnie większą wydajnością niż komercyjne membrany RO [83, 84], z powodu 

bardzo cienkiej grubości membrany GO (ok. 10 nm). Odstępy między arkuszami GO 

powinny być mniejsze niż 0,55-0,7 nm, by można zatrzymać uwodnione jony Na+ [82]. 
W tabeli 5 przedstawiono przykładowe charakterystyki i wydajności wolnostojących 

membran GO/NPG [85]. 

Tabela 5. Efektywność wolnostojących membran GO/NPG [85] 

Rodzaj membrany Proces/ 

warunki 

Przepuszczalność/ 

strumień 

Retencja 

GO/PAA/PAN NF/5 bar  0,84 L/m2hbar 43,2% Na+, 

92,6% Mg2+ 

GO/PSF NF/3,4 bar 27,6 L/m2hbar 46% Na2SO4 

93-95% rodamina 

GO-COOH NF/1,5 

MPa 

- 48,2% NaCl 

91,3% Na2SO4 

GO-PAN nanowłókna  NF/1-3 bar 2 L/m2hbar 56,7% Na2SO4 

100% czerwień Kongo  

GO na różnych 

matrycach 

NF/5 bar 21,8 L/m2hbar >99% barwniki 

~20-60% sole 

GO/ PVDF UF 80-100 L/m2hbar NOM 

Nanoporowaty 

jednowarstwowy grafen  

RO/17 kPa 106 g/m2s ~100% jony 

jednowartościowe 

PAA – poliallaminy; PAN – poliakrylonitryl; PSF – polisulfon, PVDF – poli (fluorek winylidenu) 

Wymienia się dwa rodzaje „wolnostojących” membran CNT, a mianowicie izo-

porowate i w formie arkusza (tzw. bucky-papier) [86]. Główną zaletą membran CNT 

jest obecność dużej porowatej sieci 3D i wysokiej powierzchni właściwej. 

Izoporowate membrany CNT tworzą wyrównane pionowo cylindryczne pory 
w nieprzepuszczalnej matrycy (np. folii polimerowej), a przepływ płynów odbywa się 

tylko przez puste wnętrza CNT [87]. Stwierdzono również, że selektywność CNT 

i kontrola przepływu płynów przez pory CNT może być zwiększona przez funkcjo-
nalizację brzegów CNT [7, 38]. Holt i in. [88] badając izoporowate membrany CNT 

o średnicy porów 2 nm stwierdzili, że szybkość transportu wody jest wyższa o ponad 

3 rzędy wielkości wynikającej z modelu hydrodynamiki. Hummer i in. [89] wykazali, 
że łańcuch cząsteczek wody może przechodzić szybko – beztarciowo – przez CNT, 

dzięki obecności wiązań wodorowych w łańcuchu cząsteczek wody, które są wpro-

wadzane do hydrofobowego wnętrza rdzenia rurek CNT, natomiast interakcje między 

atomami węgla i cząsteczkami wody we wnętrzu CNT są minimalne. Thomas 
i McGaughey [90] wykazali, że transport wody przez CNT zasadniczo zależy od ich 

średnicy, a zwiększenie średnicy CNT z 0,66 do 0,93 nm zmniejsza retencję jonów 
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z 100 do 95%. Baek i in. [91] przygotowali izoporowate membrany poprzez włączenie 

CNT, o średnicy porów 4,8 nm, do polimerowej matrycy epoksydowej. Zmodyfikowana 

membrana posiadała niemal 3-krotnie wyższą wydajność w porównaniu do komer-
cyjnych membran UF o podobnej retencji (odpowiednio 78% i 82%). Zmodyfikowane 

membrany wykazały lepszą odporność biologiczną i redukcję bakterii wynoszącą 

prawie 2 log niż kontrolna membrana UF. 

Membrany CNT typu bucky papier można opisać jako losowe rozmieszczenie CNT 
w nietkanej strukturze przypominającej papier [86]. Peng i in. [92] utworzyli „wolno-

stojące” membrany CNT przy użyciu filtracji próżniowej zawiesiny utlenionych SWCNTs 

przez membranę z poliwęglanu. Po zanurzeniu w alkoholu etylowym, ultracienkie 
filmy były odrywane od suportu poliwęglanowego (PC), tworząc membrany CNT 

o średniej grubości od kilkudziesięciu do kilkuset nm. 

Pomimo wielu korzystnych cech, membrany BP-CNT po długotrwałej eksploatacji 
wykazują znaczny spadek strumienia wody, a także rozwarstwienia w wyniku mikro-

pęknięć inicjowanych usuwaniem wody siłami kapilarnymi. Problem ten można zmini-

malizować poprzez opracowanie metod chemicznej modyfikacji CNTs [93]. Takie 

działania prowadzą do poprawy strumienia membran, dzięki większej hydrofilowości 
materiałów, oraz wydłużają ich żywotność. 

3.2.2. Modyfikacja membran polimerowych za pomocą CNT/GO/NPG 

Modyfikacja membran polimerowych może przebiegać albo poprzez wprowadzanie 

nanomateriału na powierzchnię membrany, albo do roztworu błonotwórczego i formo-
wanie membrany z mieszaniny polimeru i nanomateriału [7, 36, 38]. 

Modyfikacja powierzchni membran może odbywać się drogą bezpośredniego 

nanoszenia nanomateriału metodą warstwa po warstwie, filtracji próżniowej lub 

polimeryzacji międzyfazowej z powierzchnią membrany TFC i utworzeniem mem-
brany typu TFN [7, 36, 38, 94]. Stosuje się również preparowanie membran przez 

wprowadzanie nanomateriału na powierzchnię membrany za pomocą wiązania ko-

walencyjnego, elektrostatycznego lub koordynacyjnego w celu zwiększenia efektyw-
ności separacji membranowej [7, 38]. Modyfikacja powierzchni membran polimerowych 

czy ceramicznych przy użyciu grafenu i jego pochodnych może poprawić szereg 

właściwości membran, w tym działanie antyfoulingowe i przeciwbakteryjne [95]. 
Ponadto membrany modyfikowane powierzchniowo są bardziej odporne na chlor, przy 

zachowaniu takiej samej efektywności w procesie membranowym. Modyfikacja po-

wierzchni membran wymaga stosunkowo małych ilości nanomateriału, co jest bardziej 

opłacalne i posiada niewielki wpływ na środowisko podczas produkcji nanomateriału. 
Membrany z PAN zawierające tlenek grafenu wykazują wysoką retencję barw-

ników (ok. 100% dla czerwieni Kongo) i umiarkowaną jonów dwuwartościowych ok. 

56,7% dla Na2SO4, a przepuszczalność wody wynosiła około 2 l/m2hbar [96]. Mem-
brana z PSF zawierająca kowalencyjnie związane nanoarkusze GO posiadała prze-

puszczalność wody wynoszącą od 8 do 27,6 l/m2hbar, przy stosunkowo niskiej retencji 

jonów jedno- i dwuwartościowych (6-46%) i wysokiej retencji barwników (93-95%) 
[97]. Natomiast membrany ceramiczne z tlenku glinu powleczonym polidopaminą 

i zawierające na powierzchni GO wykazywały wysoką wydajność wynoszącą 

48,4 l/m2h, przy retencji NaCl na poziomie 99,7% [98]. 
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Jak już wspomniano, jednym z głównych problemów w eksploatacji membran 

w zastosowaniach do oczyszczania wody jest fouling, który poważnie utrudnia stoso-

wanie technologii membranowych. NPG i GO wykazują zdolność do inaktywacji bak-
terii w bezpośrednim kontakcie z ich komórkami [7, 38]. GO dezaktywuje bakterie 

poprzez inicjowanie fizycznego uszkodzenia błony komórkowej [99] i ewentualną 

ekstrakcję lipidów z komórki. Sun i in. [100] zaprezentowali badania opisujące 

preparowanie membran kompozytowych z octanu celulozy (CA) modyfikowane gra-
fenem zawierającym nanocząstki srebra (GO-AgNP) o własnościach antybiofoulingo-

wych. Kompozytowe membrany GO-AgNP skutecznie hamowały rozwój bakterii 

i zapobiegały powstawaniu biofilmu na powierzchni membrany, powodując inaktywację 
Escherichia coli w 86% po 2-godzinnym kontakcie z membraną. 

Ze względu na trudności związane z przygotowaniem membran zawierających 

pionowo zorientowane nanorurki węglowe, które charakteryzują się właściwą retencją, 
wielu badaczy skupiło się na przygotowaniu membran TFN na bazie CNT, w których 

CNT wprowadzane są do warstwy retencyjnej [101]. Szereg badań wykazało, że 

membrany zawierające CNT typu TFN charakteryzują się ulepszonymi własnościami 

antyfoulingowymi [101], ponieważ CNT posiadają silne działanie przeciwbakteryjne. 
Ponieważ CNT są hydrofobowe i niereaktywne, co często powoduje niekompatybilność 

z matrycami polimerowymi, opracowano szereg metod modyfikacji chemicznej lub 

fizycznej w celu poprawy dyspersji CNT w roztworze powlekającym. Sfunkcjonali-
zowane CNT są następnie włączane do warstwy cienkiej warstwy naskórkowej z poli-

amidu [89] metodą polimeryzacji międzyfazowej [7,91], co wpływa na właściwości 

fizykochemiczne membrany (np. hydrofilowość, porowatość, gęstość ładunku i dodat-

kowe kanały wodne). Wykazano, że wraz ze wzrostem ilości nanorurek węglowych 
w membranie, morfologia membrany wyraźnie się zmienia, prowadząc do znacznej 

poprawy wydajności bez pogorszenia retencji, a powierzchnia membrany nanokompozy-

towej jest bardziej ujemnie naładowana niż niemodyfikowanej membrany poliamidowej. 
Najpowszechniej stosowaną metodą wprowadzania nanomateriałów węglowych do 

matrycy membran polimerowych jest proces inwersji faz [7, 36, 38]. Inwersja faz jest 

procesem kontrolowanej przemiany polimeru z fazy ciekłej w fazę stałą. Metoda mokrej 
inwersji faz stosowana jest do otrzymywania przede wszystkim membran ultrafiltra-

cyjnych czy mikrofiltracyjnych, natomiast metoda suchej inwersji faz – do membran 

nanofiltracyjnych i RO. Lee i in. [102] wyjaśnili rolę nanomateriału w procesie 

wytwarzania membrany metodą inwersji fazowej. Podczas procesu separacji faz, 
roztwór polimeru tworzy szybko fazę stałą na granicy faz między polimerem i roztwo-

rem nierozpuszczalnika, z powodu gradientu stężenia i szybkiego wzajemnego oddzia-

ływania wszystkich składników. W miejscach niestabilnych, na powierzchni tworzącej 
się fazy stałej polimeru, pojawiają się pęknięcia w wyniku ciśnienia generowanego 

kurczeniem wywołanym w trakcie ciągłej desolwatacji. Włączenie do roztworu błono-

twórczego nanomateriału, o własnościach hydrofilowych, zwiększa hydrofilowość 
roztworu i wpływa na szybkość wymiany masy pomiędzy nierozpuszczalnikiem i roz-

puszczalnikiem podczas separacji faz, co prowadzi do tworzenia bardziej porowatej 

struktury membrany. W rezultacie tworzenie pęknięć i makrootworów zostaje zmini-

malizowane. 
Włączenie nanomateriałów węglowych do matrycy polimerowej membrany wpływa 

na jej strukturę i właściwości przeciwbakteryjne, hydrofilowość, wydajność, retencję 
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i wytrzymałość mechaniczną [7, 36, 38]. W porównaniu z membranami konwencjo-

nalnymi (bez nanomateriału), powierzchnia zmodyfikowanej membrany wykazuje 

gęstą strukturę porów wynikającą z wytrącania nanomateriałów w procesie inwersji 
faz, a znaczny wzrost hydrofilowości membrany powoduje zwiększoną przepuszczal-

ność. Zwiększona porowatość występuje przy stosowaniu małej ilości f-GO, ale po 

przekroczeniu stężenia granicznego, porowatość membrany ulega zmniejszeniu [103]. 

Ten trend pokrywa się z badaniami przepuszczalności membrany, która również wzrasta 
wraz ze wzrostem dawki nanocząstki do stężenia krytycznego, po czym zaczyna maleć. 

Spadek ten przypisuje się zatykaniu porów i zmniejszeniu ich wielkości dzięki wyso-

kiemu stężeniu nanomateriału w matrycy membrany. Wysoka zawartość nanoma-
teriału zwiększa lepkość roztworu, spowalnia wytrącanie i prowadzi do utworzenia 

gęstej warstwy naskórkowej na powierzchni i tworzenia coraz szerszych porów 

w miarę wzrostu odległości od warstwy naskórkowej [104]. Ponadto sfunkcjonalizowany 
nanomateriał dzięki obecności grup kwasowych może wytwarzać ujemny ładunek na 

powierzchni membrany w całym zakresie pH, co ułatwia separację jonów dodatnich 

dzięki odpychaniu ujemnie naładowanej powierzchni i ujemnie naładowanymi jonami 

[104, 105]. 
Przy użyciu techniki inwersji faz, Lee i in. [102] przygotowali membrany z poli-

sulfonu i GO (GO/PSF) do oczyszczania ścieków w bioreaktorze membranowym (MBR). 

Autorzy stwierdzili, że dodatek 1% wag. nanocząstek GO do matrycy polimerowej 
wpływa na zmniejszenie foulingu membrany i pięciokrotne zmniejszenie częstotli-

wości chemicznego czyszczenia. GO zwiększa hydrofilowość matrycy membrany oraz 

utrudnia biofouling membrany, dzięki niskiej energii wzajemnego oddziaływania między 

powierzchnią membrany i nadawą. Ponadto ujemny ładunek na powierzchni mem-
brany zmniejsza również siły adhezji i akumulację substancji wywołującej biofouling. 

Zinadini i in. [95] wytworzyli NF membrany z polieterosulfonu (PES) z różnymi 

dawkami GO. Badania odporności membran na fouling podczas filtracji roztworu 
mleka w proszku (8000 mg/l) wykazały, że membrana zawierająca 0,5% wag. GO po-

siada najlepszą odporność na biofouling. Dodatkowo membrana ta charakteryzuje się 

wysoką wydajnością (około 65,2 kg/m2h) i retencję barwnika (99%). Autorzy przypi-
sują poprawę efektywności obecności grup hydrofilowych i wyższej hydrofilowości 

przygotowanych membran. 

Fryczkowska [106] przedstawiła wyniki badań zastosowania ultrafiltracyjnych 

membran kompozytowych GO-PAN zawierających 0,8%, 4,0% i 7,7% wagowych GO 
w matrycy PAN do usuwania barwników (kationowe: Indygo – IS; błękit metylenowy – 

MB i anionowe: błękit tymolowy – TB; Czerwień Kongo – CR) ze ścieków przemy-

słowych. Wykazano, że barwniki anionowe nie pogorszają właściwości transporto-
wych membran GO-PAN, natomiast barwniki kationowe IS i MB wpływały na spadek 

strumienia permeatu ścieków syntetycznych. Badania ścieków rzeczywistych wykazały 

zmniejszenie, dla poszczególnych membran GO-PAN, strumienia permeatu o 35%, 
61% i 50%. Membrany kompozytowe GO/PAN mogą służyć do całkowitego usuwania 

anionowych barwników TB i CR, podczas gdy barwniki kationowe (IS i MB) są 

usuwane w 60-95%. 

W celu poprawy biofoulingu membran wprowadza się do roztworu błonotwórczego 
kompozyty GO-Ag podczas wytwarzania metodą inwersji faz. Zmodyfikowane mem-

brany wykazują ulepszone właściwości hydrofilowe, tj. większą przepuszczalność, zwięk-
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szone właściwości antybakteryjne i hamowanie powstawania biofilmu w porównaniu 

do membran niezmodyfikowanych. Mahmoudi i in. [107] łącząc nanocząstki srebra 

z nanoarkuszami GO, preparowali membrany z PSF metodą mokrej inwersji faz z róż-
nymi zawartościami srebra (0,00-1,00% wag.). Właściwości membran takie jak: hydro-

filowość, strumień czystej wody i retencja były korzystniejsze dla wszystkich membran 

hybrydowych. Optymalna ilość srebra w GO, przy których właściwości membran były 

najkorzystniejsze, wynosiła 0,5% wag., czego wyrazem były: niższy kąta zwilżania, 
wyższa wydajność i porowatość w porównaniu do membran kontrolnych. Dodatkowo 

powierzchnia zmodyfikowanej membrany charakteryzowała się większą odpornością 

na fouling NOM i bakterii. 
Membrany do RO lub NF oraz mieszane membrany nanokompozytowe są przygo-

towywane głównie przy użyciu suchej metody inwersji faz. Mehwish i in. [108] zasto-

sowali metodę suchej inwersji faz do syntezy nanokompozytowych membran NF 
z polimeru PVDF/poly(styren-butadien-styren) (SBS)/tiocyjanian oraz MWCNTs mody-

fikowanych srebrem (0,01-0,1% wag.). Wydajność, retencja soli i odzysk wody zostały 

uznane za optymalne dla systemu opartego na modyfikowanych nanocząstkach srebra 

w ilości 0,05%. Nowe membrany posiadały doskonałe właściwości nanofiltracyjne, 
które mogą być wykorzystane w zaawansowanych technologicznie urządzeniach prze-

mysłowych do uzdatniania wody. Shawky i in. [109] przygotowali nanokompozytowe 

membrany MWCNT/aromatyczne PA do RO metodą suchej inwersji faz. Dodatek 
MWCNTs poprawił retencję zarówno soli jak i substancji organicznych w stosunku do 

membrany kontrolnej z PA. Nanokompozytowa membrana zsyntetyzowana z 15 mg/g 

MWCNT w 10% roztworze PA posiadała retencję NaCl i kwasu humusowego odpo-

wiednio o 3,17 i 1,67 razy większą w porównaniu do membrany PA bez MWCNT, 
podczas gdy przepuszczalność membrany spadła o 6,5%. 

3.3. Podsumowanie 

Nowe membrany kompozytowe zawierające metale/tlenki metali, NPG/GO i CNT 

można podzielić na dwie ogólne kategorie: (i) membrany wykonane tylko z nano-
materiału (GO lub NPG) określane jako membrany „wolnostojące” oraz (2) membrany 

polimerowe/ceramiczne modyfikowane za pomocą różnych nanomateriałów. Modyfi-

kacja membran polimerowych może przebiegać albo poprzez wprowadzanie nanoma-
teriału na powierzchnię membrany, albo do roztworu membranotwórczego i formowanie 

membrany z mieszaniny polimeru i nanomateriału. 

Membrany polimerowe czy ceramiczne zawierające nanomateriały stosowane 

w procesach membranowych charakteryzują się bardzo często wysoką efektywnością 
oraz posiadają unikalne właściwości antyfoulingowe i antybakteryjne, dużą wytrzy-

małość mechaniczną i termiczną, w porównaniu do konwencjonalnych membranach 

RO lub NF przy porównywalnej retencji związków małocząsteczkowych. Efektywność 
membran zawierających nanomateriał jest korzystna w usuwaniu związków organicz-

nych, rozdzielenia jonów jedno- od dwuwartościowych oraz odwadniania mieszanek 

rozpuszczalnik-woda. Ponadto membrany separacyjne zawierające nanomateriały, 
zwłaszcza węglowe, zostały z powodzeniem zastosowane w procesach perwaporacji, 

osmozy prostej (forward osmosis), dejonizacji pojemnościowej, elektrodializie czy tworze-

niu membran fotokatalitycznych, ze względu na ich stabilność i wysoką efektywność. 
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Przyszłość rozwoju membran zawierających nanomateriały powinna koncentrować 

się na udoskonalaniu efektywności separacji poprzez różne strategie wytwarzania. 

Dużo wysiłku należy poświęcić wyjaśnianiu właściwego zrozumienia roli i mechanizmu 
interakcji nanomateriału z membraną. Nanomembrany są obiecującymi materiałami do 

wytwarzania membran do oczyszczania wody i ścieków, ale należy większą uwagę 

zwrócić na jego potencjalne wady, takie jak niestabilność mechaniczna, tworzenie 

agregatów i nierównomierne ich ułożenie oraz wady powierzchni. Ponadto powięk-
szanie skali w odniesieniu do produkcji komercyjnych ultracienkich o wysokiej prze-

puszczalności membran z nanomateriałem jest jednym z największych wyzwań dla 

naukowców. Kluczem do sukcesu jest znalezienie równowagi między kosztami pro-
dukcji i prostotą produkcji. Ponadto membrany powinny być odporne na fouling i ska-

lowanie. Tylko wtedy będzie możliwość pracy membrany o wyższej wydajności, co 

prowadzi do oszczędności w kosztach zarówno operacyjnych, jak i kapitałowych. 
Ponadto uwalnianie nanomateriałów z membran i ich toksyczność muszą być zbadane 

w szczegółach dla praktycznych zastosowań oczyszczania wody i ścieków. 
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Nanomateriały w technologii oczyszczania wody i ścieków 

Streszczenie 
Zaopatrzenie w czystą i tanią wodę w celu zaspokajania potrzeb człowieka jest najważniejszym wyzwa-

niem XXI wieku. Problemy z rosnącym niedoborem wody do picia i na potrzeby gospodarcze oraz prze-
mysłowe potęguje szybki przyrost ludności, globalne zmiany klimatu, pogorszanie się jakości wód natural-
nych i ścieków odprowadzanych do środowiska. Rozwiązanie tego zagadnienia wymaga implementowania 
nowych, innowacyjnych technologii oczyszczania wody i ścieków. W tym kontekście wprowadzanie nano-
technologii do tradycyjnych procesów, oferuje nowe możliwości w rozwoju zaawansowanych procesów 
technologii wody i ścieków. Biorąc pod uwagę funkcje nanotechnologii w procesach jednostkowych 
oczyszczania wody i ścieków, nanomateriały stosowane są jako adsorbenty i fotokatalizatory oraz w wy-
twarzaniu membran półprzepuszczalnych. 

W porównaniu do tradycyjnych adsorbentów nanoadsorbenty charakteryzują się bardzo dużą powierzchnią 
właściwą i powiązaną z nią ilością miejsc aktywnych, krótką drogą dyfuzji wewnątrz cząstek, wysoką kinetyką 
procesu i regulowanym rozmiarem porów oraz wysoką selektywnością. Najczęściej stosuje się nanoadsor-
benty oparte na węglu (np. nanorurki węglowe i grafen), na tlenkach metali (Fe2O3, TiO2) i metalach 
(żelazo, srebro) oraz nanoadsorbenty kompozytowe. 
W procesach wytwarzania membran półprzepuszczalnych nanomateriały są wprowadzane na powierzchnię 
membrany (polimerowych, ceramicznych) albo do roztworu membranotwórczego i formowanie membrany 
ma miejsce z mieszaniny polimeru i nanomateriału. Prawidłowe związanie z matrycą polimerową lub ewen-
tualnie ceramiczną nadaje membranie właściwości znacznie korzystniejsze niż membran niemodyfikowa-

nych. Nanomembrany mogą być stosowane w szeregu procesach membranowych, tj. odwróconej osmozie, 
nanofiltracji, ultrafiltracji, separacji gazu i perwaporacji. 
Słowa kluczowe: adsorpcja, membrany, nanocząstki węglowe, metale / tlenki metali 

Nanomaterials in water and wastewater treatment technology 

Abstract 
The supply of clean and affordable water to meet human needs is the most important challenge of the 21st 
century. Problems with increasing scarcity of water for drinking, domestic and industrial purposes are 

exacerbated by rapid population growth, global climate change, deteriorating quality of natural waters and 
wastewater discharged to the environment. Solving this problem requires implementation of new, 
innovative water and wastewater treatment technologies. In this context, introduction of nanotechnology 
into traditional processes, offers new opportunities in the development of advanced processes of water and 
wastewater technology. Considering the functions of nanotechnology in unit processes of water and 
wastewater treatment, nanomaterials are used as adsorbents and photocatalysts and in the production of 
semi-permeable membranes. 
Compared to traditional adsorbents, nano-adsorbents are characterized by a very large specific surface area 

and associated number of active sites, short diffusion paths within the particles, high process kinetics and 
controllable pore size, and high selectivity. The most commonly used nano-adsorbents are carbon-based 
(e.g. carbon nanotubes and graphene), metal oxides (Fe2O3, TiO2) and metals (iron, silver), and composite 
nano-adsorbents. 
In semi-permeable membrane fabrication processes, nanomaterials are introduced either onto the 
membrane surface (polymeric, ceramic) or into the membrane-forming solution and membrane formation 
takes place from a mixture of polymer and nanomaterial. Proper binding to the polymeric or possibly 
ceramic matrix, gives the membrane properties much more favorable than unmodified membranes. Nano-
membranes can be used in a number of membrane processes, i.e. reverse osmosis, nanofiltration, ultrafil-

tration, gas separation and pervaporation. 
Keywords: adsorption, membranes, carbon nanoparticles, metals/metal oxides 
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Zastosowanie stłuczki szklanej w kompozytach 

na spoiwie cementowym oraz w betonach 

1. Wstęp 

Współczesna technologia produkcji betonów, kompozytów opartych na spoiwie 

cementowym jak również potrzeba zmian podejścia do projektowania innowacyjnych 
materiałów konstrukcyjnych modyfikowanych fazą włóknistą stawia na coraz to 

większy aspekt proekologiczny mający na celu uświadomienie społeczności o istotnym 

problemie braku możliwości małoinwazyjnych dla środowiska metod utylizacji odpa-

dów, tj. stłuczka szklana opakowań żywności (szkło postkonsumpcyjne). Powstające 
nowe materiały kompozytowe stanowią ciekawe rozwiązanie w zakresie nowych 

możliwości zagospodarowania produktów odpadowych wytworzonych w procesach 

produkcyjnych, tj. odpady powstałe przy obróbce metali. Obecnie odpad szklany jest 
szeroko stosowany do produkcji szkła piankowego wykorzystywanego jako kruszywo 

w składzie betonu lekkiego, tłumiący wibracje, odporny na agresję środowiska, peł-

niący rolę izolacji termicznej posadzek chłodni, dachów, tarasów, lodowisk oraz 
lądowisk na dachach. 

Szkło odpadowe przetworzone metodami mechanicznego kruszenia oraz mielenia 

wykorzystywano najczęściej jako dodatek do mieszanek betonowych lub zamiennik 

konwencjonalnych kruszyw w składzie betonów. Granulat szklany frakcji 0/2 mm za-
stępował kruszywo drobne naturalne w całości lub częściowo jako grupa frakcji stosu 

okruchowego. Drobno mielona stłuczka szklana do frakcji nanometrycznych wykazy-

wała właściwości wiążące, pełniła funkcję wspomagania procesu wiązania cementu. 
Przetworzone w imploderze szkło odpadowe do normowych frakcji (odpowiadające 

wymaganiom norm technologii betonów w zakresie spełnienia warunków kształtu 

i płaskości granulatu oraz uziarnienia kruszyw z recyklingu) stanowiło korzystny 
zamiennik kruszywa grubego frakcji 4,0/8,0 mm w składzie mieszanki betonowej. 

Granulaty szklane, stanowiące skład mieszanki z kruszywami łamanymi oraz natu-

ralnymi, wykorzystywano również w technologii produkcji galanterii wibroprasowanej 

w postaci dwuwarstwowych bloczków betonowych oraz kostki brukowej fotokata-
litycznej. Wykonany produkt betonowy charakteryzował się wysoką sprawnością foto-

katalityczną, w którego składzie granulat szklany stanowił zamiennik ponad 46% 

kruszywa grubego w stosie okruchowym. Zawarty dwutlenek tytanu TiO2 w formie 
nanocząstek wpływał na rozpad związków tlenku azotu NOx. Nowe produkty oparte na 

modyfikacji granulatami szklanymi oraz stłuczką szklaną wraz z dodatkami dwutlenku 

tytanu TiO2 przyczyniły się do redukcji poziomu zanieczyszczeń generowanych przez 

pojazdy mechaniczne (wysoki oraz bardzo wysoki poziom aktywności fotokatalitycznej) 
[1, 2]. 

 
1 waldemar.lasica@wat.edu.pl, Zakład Budownictwa Ogólnego, Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział 
Inżynierii Lądowej i Geodezji, Wojskowa Akademia Techniczna, www.wat.edu.pl. 
2 marcin.malek@wat.edu.pl, Zakład Budownictwa Ogólnego, Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Inżynierii 

Lądowej i Geodezji, Wojskowa Akademia Techniczna, www.wat.edu.pl. 
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Przetworzone szkło odpadowe do postaci drobnego, grubego granulatu oraz proszku 

szklanego wykorzystywano w technologii betonów architektonicznych (zaprawy i wyroby 

architektoniczne), betonów samozagęszczalnych (SCC), betonów wysokich wytrzyma-
łości (HPC) oraz jako składnik produktów geopolimerowych. Przeprowadzone badania 

na próbkach modyfikowanych dodatkami przetworzonego szkła odpadowego pod 

kątem reaktywności alkalicznej (ASR) wykazały zależność wielkości danej frakcji 

granulatu do stopnia przebiegu reakcji alkalia–krzemionka (większy stopień rozdrob-
nienia szkła wpływało na niższą wartość reakcji ASR). Dodatek szkła w strukturze 

betonów wpływał na wzrost mrozoodporności, odporności na oddziaływanie siarczanów 

oraz jonów chlorkowych [3-7]. 

2. Metodyka projektowania 

Głównymi założeniami projektowymi oraz wymaganiami stawianymi kompozytowi 

cementowo-szklanemu była wysoka wytrzymałość na ściskanie przekraczająca 60 MPa 

oraz zastosowanie w strukturze wewnętrznej materiału jak największej ilości włókien 
odpadowych (uzyskanie fibrokompozytu cementowo-szklanego o podwyższonych para-

metrach cieplnych, tj. ciepło właściwe materiału, dyfuzyjność cieplna oraz współczynnik 

przewodzenia ciepła). Kierowano się również warunkiem podwyższonej szczelności 

kompozytu (uzyskanie wysokiego poziomu odporności na oddziaływanie wody pod 
ciśnieniem). Klasy ekspozycji założone na etapie projektowania składu kompozytu 

ustalono na XC4, XD3, XF4 oraz XA2 warunkujące minimalną zawartość spoiwa 

cementowego w ilości 340 kg/m3, maksymalny współczynnik cementowo-wodny  
< 0,45 oraz minimalną klasę wytrzymałości na ściskanie wynosząca 35 MPa (badaną 

na próbkach cylindrycznych) i 45 MPa (badaną na próbkach sześciennych). 

Wprowadzenie do składu receptury dodatku odpadowych włókien wiązało się z ko-

niecznością projektowania składów mieszanek o klasach konsystencji S1 oraz S2 i stopniu 
napowietrzenia powyżej 4,0%. Modyfikator struktury wewnętrznej w postaci włókiem 

wpływał na zmianę wodożądności wstępnie zaprojektowanych składów mieszanek 

cementowo-szklanych. 
Wstępny skład receptur kompozytu cementowo-szklanego opracowano przy wyko-

rzystaniu współczesnych metod projektowania mieszanek betonowych drobnokruszy-

wowych, tj. piaskobetony o uziarnieniu 0/2,0 mm (Pp = 100%), betony o podwyż-
szonym punkcie piaskowym (Pp > 70%) oraz fibrokompozyty drobnokruszywowe 

o uziarnieniu 0/4,0 mm. Proces projektowania składu kompozytu, dobór ilościowy 

i jakościowy składników mieszanki uwzględniał główne założenia metod ustalania skła-

dów betonów wysokich wytrzymałości (HPC, VHPC oraz UHPC), tj. warunki wysokiej 
przyczepności kruszywa do matrycy cementowej oraz wysokiej szczelności struktury. 

Składy receptury referencyjnych o zmiennych klasach konsystencji zaprojektowano 

metodą trzech równań wraz z wprowadzeniem korekt wynikających z uzyskanych 
wyników badań właściwości reologicznych mieszanki cementowo-szklanej (zmiana 

klasy konsystencji mieszanki, zwiększona zawartość porów powietrznych oraz spadek 

urabialności wynikający z wprowadzenia dodatku włókien) [8-10]. 
Dobór ilościowy składników receptur określono na postawie rozwiązania układu 

trzech równań (opcjonalne zastosowanie układ czterech równań dla frakcji granulatu 

0/8,0 mm uwzględniający warunkiem objętości zaprawy), tj. warunek wytrzymałości 

jako drugi wzór Fereta uwzględniający zmienną wartość objętości powietrza, warunek 
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szczelności (uwzględniający jamistość, wpływ zmian porowatości wywołany domiesz-

kami chemicznymi) oraz warunek konsystencji (warunek urabialności) określający 

poziom ciekłości mieszanki cementowo-szklanej. Przyjęte wskaźniki wodożądności 
dla frakcji granulatów szklanych o gęstości właściwej 2500 kg/m3 (tablice wskaźników 

wodnych Stern’a) zmodyfikowano doświadczalnymi współczynnikami korygującymi 

uwzględniającymi rodzaj kruszywa (granulat szklany sodowy bez nasiąkliwości i porów 

kapilarnych) oraz jego strukturę powierzchni (granulat szkła kolorowego o powierzch-
niach odłamów muszlowych, ostrokrawędziowych, szkło łamane kruszone mechanicznie 

oraz pozyskane metodą implozji stłuczki szklanej odpadowej) [11-13]. 

Stos okruchowy kompozytu zaprojektowano w 100% z grup frakcji granulatów 
szklanych łamanych 0/2,0 mm oraz 0/8,0 mm z doziarnieniem (uszczelnienie struktury 

stosu) w postaci mączki szklanej sodowej frakcji 0/200 µm o gęstości 2500 kg/m3. 

Zaprojektowana krzywa uziarnienia kompozytu odniesiona została do krzywych gra-
nicznych normowych jak dla piaskobetonów o uziarnieniu 0/2,0 mm. Założono wartości 

charakterystycznych punków projektowanej krzywej uziarnienia stosu okruchowego, 

tj. punkt pyłowy w zakresie 7-10%, pyłowo-piaskowy w zakresie 45-55%, piaskowy 

w zakresie 80-100% oraz punkt żwirowy w zakresie 87-100% dla granulatu grup frakcji 
0/8,0 mm pozyskanego metodą kruszenia oraz mielenia w bębnie kulowym szkła 

odpadowego (wskaźnik urabialności określono w zakresie 0,45-0,56; wskaźnik uziar-

nienia dla granulatu frakcji 0/2,0 mm w zakresie 3,0-4,5). 
Przykłady zaprojektowanych kompozytów cementowo-szklanych na bazie granula-

tów szkła odpadowego przedstawiono na rysunku 1. 

 
Rysunek 1. Przykłady kompozytów cementowo-szklanych (KCS). P1 – KCS o uziarnieniu 0/8,0 mm; P2 – 
KCS o uziarnieniu 0/8,0 mm modyfikowany mączką szklaną 0/200 µm; P3 – KCS o uziarnieniu 0/2,0 mm; 

P4 i P5 – KCS o uziarnieniu 0/8,0 mm z dodatkiem granulatu stłuczki szklanej; P6 – KCS o uziarnieniu 0/2,0 
mm modyfikowany popiołem lotnym; P7 – przełomy próbek sześciennych KCS (uziarnienie 0/2,0 mm z 

dodatkiem popiołu lotnego oraz mączki szklanej); P8 – KCS o uziarnieniu 0/8,0 mm (próbka cięta) 
[opracowanie własne] 
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Końcowy skład referencyjny oraz receptury mieszanki cementowo-szklanej uwzględ-

niające modyfikacje dodatkiem odpadowych włókien ustalono metodą analityczno- 

-doświadczalną wraz z naniesionymi korektami ilościowymi składników mieszanki. 

3. Charakterystyka składników 

Stos okruchowy kompozytu cementowo-szklanego zaprojektowano wyłącznie z grup 

frakcji granulatu szklanego kolorowego sodowego otrzymanego metodą mechanicz-

nego kruszenia stłuczki szklanej odpadowej oraz frakcje pozyskane metodą implozji 

szkła (szkło postkonsumpcyjne barwy zielonej, brązowej oraz szkło bezbarwne). W celu 
wykonania próbek kompozytu użyto grupy frakcji granulatu szklanego 0/2,0 mm (otrzy-

many metodą rozdrabniania w kruszarkach szczękowych przez producenta granulatów 

i ścierniw technicznych) oraz grupy frakcji 0/8,0 mm oraz 0/4,0 mm (granulat otrzy-
many metodą kruszenia oraz mielenia w bębnie kulowym, zawartość ziaren niekształ-

tnych wyniosła 4,5% określone suwmiarką Schulza). Grupa frakcji granulatu 0/8,0 mm 

zawierała nadziarna oraz ziarna nieforemne, soczewkowe. Grupy frakcji 0/2,0 mm 
granulatu szklanego oraz mączki szklanej frakcji 0/200 µm zawierały ostrokrawędziowe 

ziarna. Gęstość właściwą granulatu szklanego sodowego określono na 2500 kg/m3 

(zawartość SiO2 > 70%, Al2O3 > 1% oraz SiO2 + Na2O > 80% dla granulatu szklanego 

frakcji 0/2,0 mm). 
Przykłady zaprojektowanych krzywych uziarnienia stosu okruchowego kompozytów 

cementowo-szklanych przedstawiono na rysunku 2. 

Mączka szklana sodowa bezbarwna oraz zielona o uziarnieniu 0/200 µm stanowiła 
doziarnienie stosu okruchowego o uziarnieniu 0/2,0 mm oraz 0/8,0 mm (frakcja 

0/0,063 mm oraz 0,063/0,125 mm jako doziarnienie granulatów frakcji 0/2,0 mm oraz 

0/8,0 mm, skład tlenkowy: SiO2 > 73%, Al2O3 > 1,5%, Na2O + K2O = 13÷15%, 

twardość w skali Mohsa równa 6). Gęstość właściwą mączki szklanej sodowej określono 
na 2500 kg/m3. 

Przykłady użytych frakcji granulatów szkła sodowego oraz mączki szklanej przed-

stawiono na rysunku 3. 
Spoiwem hydraulicznym użytym w składzie receptur kompozytu był cement port-

landzki biały (WPC) oraz szary CEM I 52,5 R NA SR5 o gęstości właściwej 3090-

3190 kg/m3 (gęstość nasypowa 1080 kg/m3), cement specjalny o podwyższonej odpor-
ności na agresję siarczanów oraz niskoalkaliczny z zawartością chlorków poniżej 0,04% 

(zawartość związku alkalicznego Na2O < 0,3%; powierzchnia właściwa 400 m2/kg, 

właściwości chemiczne klinkieru cementowego C3S = 73%, C2S = 16%, C3A = 5% 

oraz C4AF = 1%). 
Jako aktywator reakcji hydratacji cementu użyto wody pitnej o temperaturze 24°C 

o wartości pH > 7,4. Zastosowana woda spełniała wszystkie wymagania normowe dla 

betonów, tj. brak obecności substancji humusowych, tłuszczów, olejów oraz detergentów. 
Domieszki chemiczne płynne zastosowane w celu zmiany właściwości reologicz-

nych mieszanek cementowo-szklanych oraz betonowych oparte były na bazach 

wodnych roztworów modyfikowanych eterami polikarboksylowymi (grupa domieszek 
upłynniających dla niskiego współczynnika wodo-cementowego, gęstość w zakresie 

1,02-1,05 g/cm3, wartość pH = 4,0-6,0), emulsji wodnej silanów/siloksanów (grupa 

domieszek uszczelniających, zmniejszające podciąganie kapilarne, gęstość w zakresie 

0,98-1,01 g/cm3, wartość pH = 7,0-9,0) oraz na bazie kopolimerów (grupa domieszek 
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zwiększająca więźliwość wody, ograniczająca efekt segregacji składników mieszanki 

oraz „bleedingu”, gęstość w zakresie 1,00-1,04 g/cm3, wartość pH = 6,0-8,0). 

W składzie receptury kompozytów cementowo-szklanych użyto dodatków w postaci 
odpadowych włókien stalowych oraz odpady w postaci wiórów stanowiących produkt 

uboczny procesów obróbki ubytkowej metali (obróbka wiórowa skrawaniem), tj. 

struganie, frezowanie, toczenie, wiercenie oraz dłutowania. 

Przykłady użytych odpadów metalowych w postaci wiórów oraz kordu stalowego 
przedstawiono na rysunku 4. 

 

Rysunek 2. Krzywe uziarnienia granulatów szklanych sodowych. A – krzywa uziarnienia dla stosu 
okruchowego 0/2,0 mm, B – krzywa uziarnienia granulatu szklanego stosu okruchowego 0/4,0 mm,  

C – krzywa uziarnienia granulatu szklanego stosu okruchowego 0/8,0 mm [opracowanie własne] 
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Rysunek 3. Frakcje granulatów szkła sodowego, K1 – frakcja 2,0/4,0 mm (powiększenie 7x), K2 – frakcja 
1,0/2,0 mm (powiększenie 7x), K3 – frakcja 0,500/1,0 mm (powiększenie 7x), K4 – frakcja 0,250/0,500 mm 

(powiększenie 15x), K5 – frakcja 0,125/0,250 mm (powiększenie 30x), K6 – frakcja 0,063/0,125 mm 
(powiększenie 45x), K7 – frakcja 4,0/8,0 mm, K8 – mączka szklana 0/200 µm, K9 – frakcja 1,0/2,0 mm 

(powiększenie 7x) [opracowanie własne] 

 
Rysunek 4. Przykłady odpadów metalowych do modyfikacji struktury wewnętrznej kompozytu cementowo- 
-szklanego (KCS), S1 i S2 – mieszanka wiórów miedzianych po procesie wiercenia (powiększenie 15x, 45x), 

S3 i S4 – wióry mosiężne po procesie wiercenia (powiększenie 7x, 30x), S5 i S6 – kord stalowy długości  
20-25 mm (powiększenie 8x, 45x) [opracowanie własne] 
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Wióry metalowe, modyfikujące strukturę wewnętrzną kompozytu, charakteryzowały 

się zróżnicowanym kształtem, rodzajem powierzchni, długością oraz rodzajem mate-

riału. Wykorzystano mieszankę odpadów metalowych składającą się z wiórów typu 

pasmowego (krótkie oraz splątane, stalowe), śrubowe zwarte (długie i krótkie, stalowe), 

wstęgowe (krótkie, stalowe), stożkowe śrubowe (długie i krótkie, stalowe), wióry łukowe 

związane i luźne, wióry elementowe (stalowe) oraz igłowe (mosiężne oraz miedziane). 

Kord stalowy (mikrowłókna zbrojeniowe faliste), otrzymano z zakładu recyklingu 

zużytych opon pojazdów mechanicznych, wykonany ze stali specjalnej sprężynowej 

wysokiej wytrzymałości (wytrzymałość na rozciąganie > 2800 MPa, stal wysoko-

węglowa, średnica 0,15 mm, długość włókna 20-25 mm). Włókna stalowe w postaci 

kordu spełniały wymagania normowe dotyczące zbrojenia betonów, zapraw oraz 

mieszanek natryskowych jako torkret. 

4. Metodyka badawcza 

Badanie wytrzymałości mechanicznej w zakresie statycznego oddziaływania obcią-

żenia skupionego oraz powierzchniowego referencyjnych kompozytów cementowo- 

-szklanych oraz modyfikowanych materiałami odpadowymi wykonano w odniesieniu 

do norm i standardów badawczych jak dla betonu towarowego [14, 15]. 

Klasę konsystencji mieszanek betonowych oraz cementowo-szklanych określono 

metodą opadu stożka. Etap badań pomiaru opadu stożka poprzedziły prace przygoto-

wawcze stanowiska badawczego. Wykorzystano formę w kształcie ściętego stożka 

o wysokości 300 mm, średnicy podstawy dolnej wynoszącej 200 mm oraz średnicy 

podstawy górnej równej 100 mm. Stalowa forma stożkowa została zwilżona od wew-

nętrznej strony w celu uniknięcia efektu przywierania próbki mieszanki do powierzchni 

tworzącej stożek. Wypoziomowano powierzchnię ustawienia formy stożkowej. Każda 

próbka mieszanki betonowej, jak i cementowo-szklanej, została ułożona w formie 

stożkowej trzema warstwami grubości 100 mm. Przed ułożeniem kolejnej warstwy 

mieszanki każda poprzednia podlegała zagęszczaniu poprzez sztychowanie prętem 

o długości 600 mm, średnicy 16 mm (wykonano zagęszczanie poszczególnych warstw 

mieszanki poprzez 25-krotne zagłębienie pręta normowego). Nadmiar oraz nierów-

ności mieszanki powstałe na etapie zagęszczania wyrównano względem górnej krawędzi 

formy stożkowej. Forma stożkowa została podniesiona w czasie 5 sekund, określono 

rodzaj opadu mieszanki jako prawidłowy (brak efektu ścięcia mieszanki), dokonano 

pomiaru różnicy wysokości poziomu mieszanki w odniesieniu do wysokości stalowej 

formy stożkowej (pomiar wysokości określono z dokładnością do 1 cm). Na podstawie 

zmierzonych wartości określono klasy konsystencji dla mieszanek cementowo-szkla-

nych, betonowych referencyjnych oraz modyfikowanych granulatami szklanym. 

Uzyskano klasy konsystencji mieszanek S1 oraz S2. Całkowity czas trwania badania 

klasy konsystencji nie przekroczył 150 sekund [16]. 

Zawartość porów powietrznych w mieszance betonowej oraz cementowo-szklanej 

określono metodą ciśnieniową za pomocą porozymetru o objętości wynoszącej 8 litrów. 

Próbkę mieszanki umieszczono w pojemniku cylindrycznym oraz zagęszczono za po-

mocą stolika wibracyjnego (czas zagęszczania ustalono na 20 sekund). Do zamknię-

tego hermetycznie pojemnika z próbką mieszanki wprowadzono wodę, dokonano 
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sprawdzenia zaworów odcinających oraz szczelności styku pojemnika i nadstawki 

z manometrem. Odczytano wartości wskazań na manometrze porozymetru, określono 

procentowe zawartości porów powietrznych w mieszankach [17]. 

Podstawowe badanie przeprowadzone na próbkach betonowych jak również 

cementowo-szklanych sześciennych o wymiarach 100 x 100 x 100 mm określało 

wartość wytrzymałości na ściskanie w zakresie statycznego oddziaływania siły. Użyto 

maszynę wytrzymałościową typu Testing 5000 kN wraz z modułem do badania wy-

trzymałości próbek belkowych na rozciąganie przy zginaniu czteropunktowym. Okres 

pielęgnacji wszystkich próbek kompozytowych oraz betonowych trwał 28 dni w wodzie 

o stałej wartości temperatury wynoszącej 20 ±5°C (próbki zabezpieczono przed drga-

niami oraz uderzeniami). Pielęgnacja miała na celu zapewnienie minimalnej wytrzy-

małości powierzchniowej, ograniczenie zjawiska powstawania porów powietrznych 

w strefie powierzchniowej, ograniczenie skurczu plastycznego oraz od wysychania [18]. 

Próbki sześcienne przed etapem badania wytrzymałości na ściskanie zostały oczysz-

czone z powierzchniowej warstwy zaczynu cementowego oraz sprawdzone pod kątem 

dopuszczalnych odchyłek wymiarowych (próbki wykazujące odchylenia wymiarowe 

zostały poddane szlifowaniu mechanicznemu). Zamocowane oraz wycentrowane wzglę-

dem osi pionowej maszyn wytrzymałościowej próbki sześcienne poddano statycznej 

próbie ściskania, wartość przyrostu naprężeń w czasie ustalono na 0,5 MPa/s (zasto-

sowano wstępne obciążenie badanej próbki). Określono formę i prawidłowość znisz-

czenia próbek (zniszczenia poprzedzone powstaniem rys pionowych wzdłuż próbek 

sześciennych). Na podstawie zarejestrowanych odczytów wartości sił niszczących 

określono wytrzymałości na ściskanie próbek sześciennych [19, 20]. 

Badanie wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu (metoda brazylijska) 

próbek sześciennych o wymiarach 100 x 100 x 100 mm wykonano przy użyciu maszyny 

wytrzymałościowej typu Testing 5000 kN wraz z przystawką w postaci dwóch 

cylindrycznych powierzchni dociskowych (obciążenie liniowe oddziałujące na górną 

i dolną powierzchnię próbki sześciennej, generujące powstanie płaszczyzny naprężeń 

rozciągających próbkę). Przed przystąpieniem do badań wytrzymałości, sprawdzono 

prawidłowość wymiarów próbek sześciennych, odchyłki wymiarowe usunięto poprzez 

szlifowanie powierzchni, próbki zamocowano koncentrycznie względem osi pionowej 

przystawki. Prędkość przyrostu siły w czasie określono na wartość 500 N/s. Na 

podstawie zarejestrowanych wartości sił niszczących określono wytrzymałość próbek 

na rozciąganie przy rozłupywaniu [21]. 

Przykłady badań w zakresie wytrzymałości mechanicznej określonej na próbkach 

belkowych i sześciennych betonowych oraz cementowo-szklanych przedstawiono na 

rysunku 5. 
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Rysunek 5. Przykłady próbek kompozytu cementowo-szklanego modyfikowanego odpadami metalowymi. 

A – próbka sześcienna 100 x 100 x 100 mm przed badanie wytrzymałości na ściskanie, B – próbka 
kompozytu cementowo-szklanego po przeprowadzonej statycznej próbie ściskania, C – próbka kompozytu 

cementowo-szklanego sześcienna 100 x 100 x 100 mm przed badaniem wytrzymałości na rozciąganie 
w statycznej próbie rozłupywania, D – próbka sześcienna po przeprowadzonej próbie rozciągania (metoda 
brazylijska), E – próbka belkowa 40 x 40 x 160 mm kompozytu cementowo-szklanego modyfikowanego 

kordem stalowym wysokiej wytrzymałości, F – próbka belkowa po badaniu wytrzymałości na rozciąganie 
przy zginaniu trzypunktowym [opracowanie własne] 

Określenie wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu trzypunktowym w zakresie 
statycznego działania siły skupionej przeprowadzono na próbkach belkowych o wy-

miarach 40 x 40 x 160 mm (model belki swobodnie podpartej). Badanie przeprowa-

dzono przy użyciu maszyny wytrzymałościowej typu Testing 5000 kN wyposażonej 
w przystawkę do zginania trzypunktowego próbek belkowych. Przed przystąpieniem 

do badania wytrzymałości na rozciąganie, serie próbek belkowych zostały poddane 

weryfikacji prawidłowości wymiarów. Próbki zostały zamocowane na rolkach pod-
porowych dolnej trawersy, rozstaw osiowy podpór ustalono na 120 mm. Prędkość 

przyrostu siły w czasie określono na 500 N/s (wartość prędkości obciążenia dla siły 

skupionej przyłożonej w środku rozpiętości przęsła). Na podstawie zarejestrowanych 
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wartości sił niszczących wyznaczono wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu trzy-

punktowym [22]. 

Przykłady przełomów zbadanych próbek belkowych oraz sześciennych kompozytów 
cementowo-szklanych referencyjnych oraz modyfikowanych odpadami metalowymi 

przedstawiono na rysunku 6. 

 
Rysunek 6. Przełomy badanych próbek kompozytu cementowo-szklanego (KCS), M1, M2 i M3 – struktury 
przełomów KCS próbek referencyjnych, badanie wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu próbek 

100 x 100 x 100 mm (powiększenie 30x, 20x, 7x), M4 – przełom KCS modyfikowanego kordem stalowych 
długości 20÷25 mm, badanie wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu trzypunktowym próbek belkowych 
40x40x160 mm (powiększenie 7x), M5 i M6 – przełomy KCS modyfikowanego wiórami stalowymi, badanie 

wytrzymałości na ściskanie próbek 100 x 100 x 100 mm (powiększenie 7x, 15x) [opracowanie własne] 

5. Analiza wyników 

Badaniom w zakresie wytrzymałości mechanicznej, podstawowych właściwości 

reologicznych oraz właściwości cieplnych materiału podlegały próbki mieszanek, próbki 
stwardniałe belkowe oraz sześcienne o następującym nazewnictwie: seria próbek Ref-p1 

do Ref-p5 – próbki referencyjne mieszanki betonowej klasy wytrzymałościowej C60/75 

wykonane na kruszywie naturalnym grup frakcji 0/2,0 mm oraz kruszywie łamanym 
granitowym frakcji 2,0/8,0 mm; seria próbek Mod1-p1 do Mod1-p5 – próbki mie-

szanki betonu modyfikowanego granulatem szklanym sodowym (zamiennik kruszywa 

naturalnego grup frakcji 0/2,0 mm względem próbek mieszanki referencyjnej) oraz 
kruszywem łamanym granitowym grupy frakcji 2,0/8,0 mm; seria próbek Mod2-p1 do 

Mod2-p5 – próbki kompozytu cementowo-szklanego ze stosem okruchowym w postaci 
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grup frakcji granulatu szklanego sodowego 0/2,0 mm; seria próbek Mod3-p1 do Mod3-

p5 – próbki kompozytu cementowo-szklanego ze stosem okruchowym w postaci grupy 

frakcji 0/2,0 mm oraz frakcji granulatu szklanego sodowego 2,0/8,0 mm (frakcja 
zawierająca nadziarna oraz ziarna nieforemne soczewkowe); seria próbek Mod4-p1 do 

Mod4-p5 – próbki kompozytu cementowo-szklanego modyfikowanego dodatkiem od-

padu w postaci mieszanki wiórowo-kordowej (kord stalowy długości 10-15 mm wraz 

z wiórami spiralnymi, łukowymi związanymi i luźnymi, elementarnymi, śrubowymi 
stożkowymi oraz śrubowymi otwartymi); seria próbek Mod5-p1 do Mod5-p5 – próbki 

kompozytu cementowo-szklanego modyfikowanego kordem stalowym wysokiej 

wytrzymałości długości 20-25 mm. 
Klasę konsystencji mieszanek betonowych oraz cementowo-szklanych określono 

metodą opadu stożka. Na podstawie zmierzonych wartości opadów poszczególnych 

próbek mieszanek przyporządkowano klasy konsystencji oraz zweryfikowano z zało-
żeniami projektowymi. Próbki mieszanki betonowej referencyjnej (seria Ref-p1 do 

Ref-p5, kruszywo naturalne 0/2,0 mm oraz kruszywo grube łamane granitowe frakcji 

0/8,0 mm) uzyskały wartości opadu stożka mieszanki w zakresie 52-60 mm (klasa 

konsystencji S2), próbki mieszanki betonowej modyfikowanej dodatkiem granulatu 
szklanego sodowego charakteryzowały się wartością opadu stożka w przedziale 52-58 mm 

(klasa konsystencji S2, seria Mod1-p1 do Mod1-p5; zastąpienie frakcji kruszywa 

naturalnego grup frakcji 0/2,0 mm granulatem szklanym grup frakcji 0/2,0 mm oraz 
kruszywo grube łamane granitowe frakcji 0/8,0 mm). Klasę konsystencji S1 określono 

dla mieszanek cementowo-szklanych referencyjnych oraz modyfikowanych dodatkami 

materiałów odpadowych (serie próbek Mod2-p1 do Mod2-p5; Mod3-p1 do Mod3-p5; 

Mod4-p1 do Mod4-p5 oraz Mod5-p1 do Mod5-p5). Najmniejszą różnicę opadu stożka 
mieszanki określono dla próbek kompozytu cementowo-szklanego modyfikowanych 

dodatkiem kordu stalowego wysokiej wytrzymałości oraz mieszanką wiórowo- 

-korkową, przedział wartości opadu mieszanki ustalono na 9-16 mm. 
Zawartość procentową porów powietrznych w mieszankach betonowych oraz ce-

mentowo-szklanych określono metodą ciśnieniową. Próbki serii Ref-p1 do Ref-p5 

wykazały zawartość powietrza w zakresie 3,0-3,5%; próbki serii Mod1-p1 do Mod1-p5 
wykazywały zawartość porów w przedziale 3,4-4,0%; próbki serii Mod2-p1 do Mod2-

p5 zawartość porów w przedziale 3,8-4,3%; próbki serii Mod3-p1 do Mod3-p5 zawar-

tość porów w przedziale 3,9-4,3%. Największą procentową zawartość porów powietrz-

nych wykazały próbki serii Mod4-p1 do Mod4-p5 w przedziale 5,0÷5,7% oraz seria 
próbek Mod5-p1 do Mod5-p5 modyfikowanych dodatkiem odpadów metalowych 

w postaci mieszanki wiórowo-kordowej oraz kordem stalowym wysokiej wytrzymałości. 

Wyniki badań klasy konsystencji oraz zawartości procentowe porów powietrznych 
mieszanek betonowych referencyjnych, mieszanek betonowych modyfikowanych gra-

nulatem szklanym sodowym, próbek cementowo-szklanych modyfikowanych dodatkiem 

poszczególnych rodzajów materiałów odpadowych metalowych przedstawiono na 
rysunku 7. 
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Rysunek 7. Zawartości procentowe porów powietrznych w próbkach mieszanek oraz klasy konsystencji 
mieszanek betonowych i cementowo-szklanych [opracowanie własne] 

Badanie parametrów cieplnych stwardniałych próbek betonowych oraz cementowo-
szklanych określono wykorzystując metodę niestacjonarną, za pomocą której wyzna-

czono wartości współczynników przewodzenia ciepła (λ), ciepła właściwego (cp) oraz 

wartości dyfuzyjności cieplnej materiału (a). Próbki betonowe referencyjne serii Ref-
p1 do Ref-p5 uzyskały średnią wartość współczynnika przewodzenia ciepła wynoszącą 

2,2113 W/m∙K, średnia wartość ciepła właściwego wyniosła 1,6868∙106 J/m3∙K oraz 

średnią wartość dyfuzyjności cieplnej materiału równą 1,3115∙10-6 m2/s. Próbki beto-

nowe modyfikowane granulatem szklanym sodowym jako zamiennika kruszywa drob-
nego naturalnego grup frakcji 0/2,0 mm uzyskały średnią wartość współczynnika λ 

równą 1,9273 W/m∙K, średnią wartość współczynnika (cp) wynoszącą 1,6810∙106 J/m3∙K 

oraz średnią wartość dyfuzyjności cieplnej wynoszącą 1,1467∙10-6 m2/s. Najkorzystniej 
wartości współczynników cieplnych materiału wykazały próbki kompozytu cementowo-

-szklanego bez dodatków odpadów metalowych oraz kordu stalowego. Próbki kompo-

zytowe uzyskały średnią wartość λ równą 0,8850 W/m∙K, średnią wartość ciepła 
właściwego (cp) wynoszącą 1,6064∙106 J/m3∙K oraz średnią wartość dyfuzyjności 

równą 0,5509∙10-6 m2/s. 

Wyniki badań właściwości cieplnych stwardniałych próbek betonowych referen-

cyjnych, mieszanek betonowych modyfikowanych granulatem szklanym sodowym, 
próbek cementowo-szklanych modyfikowanych dodatkiem materiałów odpadowych 

metalowych oraz kordem stalowym przedstawiono na rysunku 8. 
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Rysunek 8. Właściwości cieplne próbek betonu referencyjnego klasy wytrzymałościowej C60/75, próbek 
betonowych modyfikowanych granulatem szklanym sodowym, próbek kompozytu cementowo-szklanego 

referencyjnego oraz modyfikowanego dodatkiem odpadów metalowych i kordu stalowego  
[opracowanie własne] 

Próbki betonowe oraz cementowo-szklane o wymiarach 100 x 100 x 100 mm 

zostały poddane badaniu określającemu wytrzymałość na ściskanie w zakresie statycz-

nego oddziaływania obciążenia. Średnia wartość wytrzymałości na ściskanie serii 
próbek betonu referencyjnego (Ref-p1 do Ref-p7) wyniosła 82,7 MPa, dla betonu 

modyfikowanego granulatem szklanym sodowym wyniosła 85,5 MPa (seria próbek 

Mod1-p1 do Mod1-p7). Seria próbek Mod2-p1 do Mod2-p7 (kompozyt cementowo- 
-szklany ze stosem okruchowym zaprojektowanym w 100% z frakcji granulatów szkla-

nych sodowych) uzyskała średnią wartość wytrzymałości na ściskanie równą 85,6 MPa, 

seria próbek Mod3-p1 do Mod3-p7 uzyskała wartość równą 72,8 MPa (spadek wartości 

wytrzymałości na ściskanie o 15% względem próbek kompozytu cementowo-szkla-
nego o uziarnieniu 0/2,0 mm). Największy spadek średniej wytrzymałości na ściskanie 

określono dla serii próbek Mod4-p1 do Mod4-p7 (modyfikowanych dodatkiem mie-

szanki wiórów metalowych i kordu stalowego) wynoszący 69,2 MPa co stanowiło 19% 
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względem próbek serii Mod2-p1 do Mod2-p7. Próbki serii Mod5-p1 do Mod5-p7 

wykazywały największą średnią wartość wytrzymałości na ściskanie wynoszącą  

111,0 MPa (modyfikowane dodatkiem kordu stalowego wysokiej wytrzymałości, stal 
sprężynowa). Wzrost wytrzymałości określono na 30% względem serii próbek Mod2-p1 

do Mod2-p7. 

Wyniki badań wytrzymałości na ściskanie próbek betonowych referencyjnych, mie-

szanek betonowych modyfikowanych granulatem szklanym sodowym, próbek cemen-
towo-szklanych modyfikowanych dodatkiem mieszanki wiórowo-kordowej oraz kordem 

stalowym przedstawiono na rysunku 9. 

 

Rysunek 9. Wytrzymałość na ściskanie badana na próbkach 100 x 100 x 100 mm [opracowanie własne] 

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu (metoda brazylijska) została okreś-

lona na próbkach sześciennych 100 x 100 x 100 mm. Próbki referencyjne betonu klasy 
wytrzymałościowej C60/75 (seria próbek Ref-p1 do Ref-p7) uzyskały średnią wartość 

wytrzymałości na rozciąganie wynoszącą 6,3 MPa. Modyfikacja składu receptury refe-

rencyjnej nie wpłynęła na wyraźną zmianę średniej wartości wytrzymałości na rozcią-
ganie ustaloną na 6,2 MPa (seria próbek Mod1-p1 do Mod1-p7). Spadek wartości 

średniej wytrzymałości uzyskały próbki kompozytu cementowo-szklanego (seria próbek 

Mod2-p1 do Mod2-p7) wynoszącą 5,4 MPa, co stanowiło 14% względem próbek beto-
nowych serii Ref-p1 do Ref-p7. Modyfikacja granulatem szklanym frakcji 2,0/8,0 mm 

próbek kompozytu cementowo-szklanego (seria próbek Mod3-p1 do Mod3-p7) wpłynęła 

na spadek wartości wytrzymałości na rozciąganie o 9% względem serii próbek Mod2-p1 

do Mod2-p7. Największy spadek średniej wartości wytrzymałości na rozciąganie przy 
zginaniu wynoszący 4,4 MPa (19% względem próbek serii Mod2-p1 do Mod2-p7) 

określono dla próbek kompozytu cementowo-szklanego modyfikowanego dodatkiem 

mieszanki wiórowo-kordowej (seria próbek Mod4-p1 do Mod4-p7). Największy wzrost 
średniej wartości wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu wykazały próbki 

serii Mod5-p1 do Mod5-p7 wynoszący 7,1 MPa (31% względem próbek serii Mod2-p1 

do Mod2-p7). 

Wyniki badań wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu próbek betono-
wych referencyjnych, mieszanek betonowych modyfikowanych granulatem szklanym 

sodowym, próbek cementowo-szklanych modyfikowanych dodatkiem mieszanki wió-

rowo-kordowej oraz kordem stalowym przedstawiono na rysunku 10. 
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Rysunek 10. Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu (metoda brazylijska) badana na próbkach  
100 x 100 x 100 mm [opracowanie własne] 

Badanie wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu określono na próbkach belko-

wych 40 x 40 x 160 mm (zginanie trzypunktowe obciążeniem statycznym). Próbki 

betonu referencyjnego serii Ref-p1 do Ref-p7 uzyskały średnią wartość wytrzymałości 
na rozciąganie wynoszącą 8,7 MPa. Modyfikacja próbek referencyjnych granulatem 

szklanym sodowym grup frakcji 0/2,0 mm wpłynęła na nieznaczny spadek średniej 

wartości wytrzymałości na rozciąganie wynoszącej 8,0 MPa (seria próbek Mod1-p1 do 
Mod1-p7). Najmniejszą średnią wartość wytrzymałości wynoszącą 6,1 MPa ustalono 

dla próbek serii Mod4-p1 do Mod4-p7 modyfikowanych dodatkiem mieszanki wiórów 

metalowych wraz z kordem (spadek wytrzymałości o 31% względem próbek serii 

Mod2-p1 do Mod2-p7, dla której określono średnią wartość wynoszącą 8,8 MPa). Naj-
większy wzrost wartości średniej wytrzymałości ustalono dla próbek modyfikowanych 

dodatkiem kordu stalowego wysokiej wytrzymałości (seria próbek Mod5-p1 do Mod5-p7) 

wynoszącą 11,9 MPa, co stanowiło wzrost wartości wytrzymałości na rozciąganie przy 
zginaniu o 35% względem próbek serii Mod2-p1 do Mod2-p7. Próbki serii Mod3-p1 

do Mod3-p7 uzyskały średnią wartość wytrzymałości na rozciąganie wynoszącą 6,8 MPa 

spadek wartości wytrzymałości o 23% względem serii próbek Mod2-p1 do Mod2-p7). 
Wyniki badań wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu trzypunktowym próbek 

belkowych betonowych referencyjnych, betonowych modyfikowanych granulatem szkla-

nym sodowym, próbek cementowo-szklanych modyfikowanych dodatkiem mieszanki 

wiórowo-kordowej oraz kordem stalowym przedstawiono na rysunku 11. 
Na podstawie przeprowadzonego badania w zakresie wytrzymałości na rozciąganie 

przy zginaniu trzypunktowym, pozyskane próbki o wymiarach 40 x 40 x 80 mm 

przeznaczono na badanie określające wytrzymałość na ściskanie. Próbki referencyjne 
betonowe serii Ref-p1 do Ref-p7 uzyskały średnią wartość wytrzymałości na ściskanie 

wynoszącą 100,3 MPa. Seria próbek Mod1-p1 do Mod1-p7 nie wykazała znaczących 

zmian w zakresie średniej wartości wytrzymałości określonej na 101,3 MPa. 
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Rysunek 11. Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu trzypunktowym badana na próbkach belkowych 
40 x 40 x 160 mm [opracowanie własne] 

Wyniki badań wytrzymałości na ściskanie próbek referencyjnych o wymiarach 

40 x 40 x 80 mm (połówki próbek belkowych 40 x 40 x 160 mm po określaniu wytrzy-
małości na rozciąganie przy zginaniu trzypunktowym), próbek betonowych modyfiko-

wanych granulatem szklanym sodowym, próbek belkowych cementowo-szklanych 

modyfikowanych dodatkiem mieszanki wiórowo-kordowej oraz kordem stalowym 
przedstawiono na rysunku 12. 

 

Rysunek 12. Wytrzymałość na ściskanie badana na próbkach 40 x 40 x 80 mm (próbki połówek belek 
40x40x160 mm po przeprowadzonym badaniu wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu)  

[opracowanie własne] 

Największy spadek średniej wartości wytrzymałości na ściskanie określono dla próbek 

serii Mod4-p1 do Mod4-p7 wynoszący 89,3 MPa stanowiący 6% względem serii próbek 

Mod2-p1 do Mod2-p7. Największy wzrost wytrzymałości na ściskanie wykazały próbki 
serii Mod5-p1 do Mod5-p7 modyfikowane kordem stalowym wysokiej wytrzymałości, 

średnia wartość wytrzymałości wyniosła 110,7 MPa, co stanowiło wzrost o 17% 

względem serii próbek Mod2-p1 do Mod2-p7. 

Podstawowe statystyki mierzonych wielkości przedstawiono na rysunku 13. 
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Rysunek 13. Podstawowe statystyki mierzonych wielkości [opracowanie własne] 
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6. Podsumowanie 

Modyfikacja składów referencyjnych betonów odpadowymi w postaci granulatów 

szklanych wpłynęła na: 

• zmianę właściwości reologicznych mieszanki – spadek klasy konsystencji z S2 na 

S1 (zwiększone dozowanie domieszki chemicznej upłynniającej); 

• spadek wytrzymałości na ściskanie w wyniku modyfikacji dodatkiem odpadu gra-
nulatu szklanego frakcji 2,0/8,0 mm w odniesieniu do betonu zawierającego kru-

szywo granitowe 2,0/8,0 mm; 

• spadek przyczepności granulatu szklanego do matrycy cementowej (obecność ziaren 

nieforemnych w kształcie soczewek oraz zapylenie wynikające z procesów pro-

dukcji granulatu); 

• wzrost wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu i rozłupywaniu próbek betonu 
modyfikowanego granulatem frakcji 0/2,0 mm (próbki belkowe oraz sześcienne 

modyfikowane dodatkiem granulatu szklanego wraz z kordem stalowym); 

• zmianę parametrów cieplnych materiału – granulat szkła sodowego wraz z mączką 

szklaną sodową obniżył wartości współczynnika przewodzenia ciepła (λ) względem 
betonu referencyjnego (niższa wartość współczynnika oznacza korzystniejsze wła-

ściwości cieplne materiału). 
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Zastosowanie stłuczki szklanej w kompozytach na spoiwie cementowym  

oraz w betonach 

Streszczenie 
Tematem prezentacji są materiały kompozytowe wykorzystujące w swoim składzie granulowaną stłuczkę 
szklaną, betony modyfikowane materiałami odpadowymi w postaci granulatów szkła sodowego oraz włók-
nami odpadowymi pozyskanych z procesów recyklingu. Scharakteryzowano poszczególne składniki kompo-
zytów cementowo-szklanych i betonów, tj. spoiwa cementowe specjalne, domieszki o różnych bazach che-
micznych wpływające na zmianę właściwości reologicznych oraz dodatki o właściwościach pucolano-
wych. Jako jedyne składniki projektowanego stosu okruchowego kompozytów cementowych zaproponowano 
granulowane szkło sodowe kolorowe oraz mączkę szklaną. Przedstawiono przykłady modyfikacji składów 
kompozytów cementowych i betonów granulatami szklanymi materiałami odpadowymi w postaci popiołu 

lotnego krzemionkowego, pyłu krzemionkowego oraz włókien stalowych. Przeprowadzono badania 
w zakresie statycznego oddziaływania obciążenia, przedstawiono wyniki badań wytrzymałości mechanicznej 
w zależności od procentowej zawartości materiałów odpadowych względem próbek referencyjnych, tj. wy-
trzymałość na ściskanie, wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu, wytrzymałość na rozciąganie w próbie 
rozłupywania. Określono wpływ zastosowania poszczególnych rodzajów granulowanych i włóknistych 
materiałów odpadowych na właściwości cieplne stwardniałych kompozytów cementowych, tj. współczyn-
nik przewodzenia ciepła, dyfuzyjność termiczna oraz ciepło właściwe. Opisano korzyści jakie niesie ze 
sobą możliwość interesującego zastosowania granulowanych odpadów szklanych zarówno w technologii 

betonów, jak i kompozytów cementowych wysokich wytrzymałości. 
Słowa kluczowe: stłuczka szklana, recykling, odpady, kompozyt cementowy. 

The use of culle glass in cement and concrete composites 

Abstract 
The theme of the presentation is composite materials using granular glass culle, concrete modified with 
waste materials in the form of soda glass granules and waste fibers obtained from recycling processes. 
Individual components of cement-glass composites and concretes, i.e. special cement binders, admixtures 

with different chemical bases that alter the rhetorical properties and additives with pucolate properties, 
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have been characterised. Granulated colored soda glass and glass powder were proposed as the only 
components of the designed crumb stack of cement composites. Examples of modifications of cement 
composite and concrete compositions with glass granules, waste materials in the form of silica fly ash, 
silica dust and steel fibres are presented. Tests on static load impact were conducted, the results of 
mechanical strength tests were presented depending on the percentage of waste materials in relation to the 
reference samples, i.e. compressive strength, tensile strength at bending, tensile strength in split test. The 
effect of the use of particular types of granular and fibrous waste materials on the thermal properties of 
hardened cement composites, i.e. heat conductivity, thermal diffusion and specific heat, has been 

identified. It describes the benefits of the possibility of interesting use of granular glass waste in both 
concrete technology and high strength cement composites. 
Keywords: glass cullet, recycling, waste, cement composite 
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Wpływ dodatku pyłu szklanego odpadowego 

na wytrzymałość mechaniczną i właściwości cieplne 

kompozytów cementowo-szklanych 

1. Wstęp 

Rozwój technologii betonu związany jest z modyfikacją struktury wewnętrznej 
kompozytów dzięki wdrażaniu nowych, niekonwencjonalnych materiałów odpadowych 

powstałych w procesach produkcyjnych branży obróbki metali, tworzyw sztucznych 

oraz szkła maszynami CNC. Generowane odpady w procesach recyklingu materiałów 
opakowaniowych żywności jako granulaty oraz pyły szklane otwierają nowe możli-

wości w założeniach i metodyce projektowania składu kompozytów cementowych 

charakteryzujących się korzystniejszymi właściwościami cieplnymi oraz wyższą 

wytrzymałością mechaniczną. 
Szkło odpadowe kruszone mechanicznie do postaci proszku poddanego topieniu 

oraz wyciąganiu (komponent matrycy żywicznej) stanowiło główny składnik makro- 

i mikrowłókien szklanych będących nowym rodzajem zbrojenia rozproszonego dla 
fibrokompozytów cementowych, fibrobetonów oraz zapraw. Kompozyty modyfiko-

wane dodatkiem włókien szklanych oraz odpadowej mączki szklanej wykazywały 

wzrost wytrzymałości na rozciąganie określonej dla statycznej próby zginania próbek 

belkowych oraz dla próby rozłupywania próbek sześciennych w metodzie brazylijskiej. 
Zbrojenie rozproszone redukowało efekt eksplozyjnego niszczenia próbek kompozytów 

wysokich wytrzymałości, włókna szklane wpłynęły na wzrost wytrzymałości na 

ściskanie, zmniejszeniu uległa ilości odprysków i wykruszeń na powierzchni próbek 
betonowych [1-4]. 

Odpad w postaci mączki szklanej sodowo-wapniowej, pozyskany ze stłuczki szklanej 

z procesów kruszenia butelek – szkło pokonsumpcyjne, wraz z dodatkiem mączki gra-
nitowej stanowiły szeroki obszar badań w zakresie trwałości kompozytów betonowych 

[5]. Dodatek mączki granitowej oraz szklanej zastosowano jako częściowy substytut 

spoiwa cementowego i kruszywa drobnego w ilościach odpowiednio od 5÷25% oraz 

od 10-50%. Wyniki badań wykazały wzrost wodoszczelności, ograniczenie nasiąkli-
wości oraz podwyższoną odporność na oddziaływanie siarczanów i kwasów na strukturę 

betonu. 

Technologia recyklingu szkła pochodzącego z wyświetlaczy ciekłokrystalicznych 
LCD oraz CRT umożliwiła otrzymanie nowego dodatku w formie proszku szklanego 

stosowanego w składzie receptur betonów ultrawysokwartościowych oraz samozagęsz-

czalnych typu green SCC. Modyfikacja struktury wewnętrznej betonów UHPC mie-
szanką włókien stalowych o zmiennych parametrach geometrycznych wraz z dodat-
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kiem proszku szklanego wpłynęła na wzrost wytrzymałości próbek belkowych na rozcią-

ganie przy zginaniu czteropunktowym oraz próbek poddanych osiowemu rozciąganiu 

(metoda pullout), dodatkami tymi zastąpiono powszechnie stosowaną mączkę krze-
mionkową wpływającą na wzrost szczelności kompozytów cementowych [6-9]. 

Drobne frakcje kruszonej mechanicznie stłuczki szklanej w postaci proszku szkla-

nego znalazły szerokie zastosowanie w technologii mieszanek mineralno-asfaltowych 

jako substytut mączek oraz pyłów kamiennych pełniących rolę wypełniaczy mineral-
nych. Zamiennik tradycyjnych wypełniaczy mineralnych w postaci mączki szklanej 

w składzie mieszanki mineralno-asfaltowej wpłynął na wzrost trwałości zmęczeniowej 

o 35% w odniesieniu do próbek referencyjnych, stwierdzono również zwiększoną 
odporność mieszanki na koleinowanie oraz na trwałe odkształcenia [10]. 

Stłuczka szklana sodowa granulowana do postaci grubych frakcji oraz drobnych 

grup frakcji stanowiła częściowy lub pełny substytut cementu lub kruszyw mineralnych 
naturalnych i łamanych w strukturze stosu okruchowego betonów zwykłych, samoza-

gęszczalnych, fibrokompozytów cementowo-szklanych oraz zapraw. Badania ekspery-

mentalne dowiodły wzrost wytrzymałości mechanicznej i trwałości betonów modyfiko-

wanych mielonymi drobnymi frakcjami szkła, mikrocząsteczki szklane średnicy < 1,0 µm 
wykazały właściwości pucolanowe z hydratami cementu co powodowało korzystne 

oddziaływanie na międzyfazowe strefy przejściowe oraz poprawę szczelności struktury 

zaczynu cementowego. Zamiennik pucolanowy w postaci pyłu szklanego w ilości 20% 
masy spoiwa cementowego poprawiał urabialność mieszanki betonowej w odniesieniu 

do mieszanek referencyjnych [11-18]. 

Celem pracy jest przedstawienie wpływu dodatku odpadowego w postaci pyłu 

szklanego sodowego na wytrzymałość mechaniczną oraz poprawę właściwości cieplnych 
kompozytów cementowo-szklanych. 

2. Charakterystyka składników kompozytu cementowo-szklanego 

Podstawowymi składnikami tworzącymi strukturę kompozytów cementowo-szkla-

nych stanowiły frakcje oraz grupy frakcji granulatu szklanego pochodzącego z procesów 
mechanicznego kruszenia odpadowej stłuczki szklanej sodowej kolorowej, tj. szkło post-

konsumpcyjne opakowań produktów spożywczych w postaci butelek, słoików, kosme-

tyków, lekarstw. Użyte w składzie kompozytów grupy frakcji szkła to 0/2,0 mm; 0/4,0 
mm oraz 0/8,0 mm (grupy frakcji otrzymane metodą mielenia w bębnie kulowym szkła 

bez etykiet papierowych oraz syntetycznych, granulaty kruszone mechanicznie oraz 

metodą implozji pozyskane z zakładu recyklingu stłuczki szklanej i producentów ścier-

niw do strumieniowego oczyszczania powierzchni, tj. piaskowania i szkiełkowania). 
Granulat frakcji 0/8,0 mm charakteryzował się 4,5% zawartością ziaren nieforemnych 

oraz nadziaren soczewkowych (fragmenty kruszonych denek opakowań szklanych, 

kształty określane suwmiarką Schultza). Frakcje szkła stanowiły 70,0-75,0% objętości 
kompozytu. Gęstość właściwą materiału przyjęto 2500 kg/m3, gęstość nasypowa  

< 1400 kg/m3 (użyte szkło barwy zielonej, brązowej oraz białej, twardość w skali 

Mohsa równa 6). Stos okruchowy zaprojektowany z grupy frakcji 0/2,0 mm składał się 
z frakcji mączki szklanej (0/250 mm), tj. 0/063 mm; 0,063/0,125 mm; 0,125/0,250 mm 

oraz frakcji granulatu szklanego 0,250/0,500 mm; 0,500/1,0 mm; 1,0/2,0 mm (0,9/ 

1,5 mm). Pozostałe stosy okruchowe składały się z granulatów szklanych sodowych 

o uziarnieniu 0/4,0 mm z frakcji 0/1,0 mm (0/0,9 mm) oraz 1,0/2,0 mm (0,9/1,5 mm); 
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stos okruchowy o uziarnieniu 0/8,0 mm z frakcji 0/1,0 mm; 1,0/2,0 mm (0,9/1,5 mm) 

oraz 2,0/8,0 mm. Ziarna granulatów szklanych charakteryzowały się wyraźnymi ostrymi 

krawędziami, powierzchnie z odłamami muszlowymi oraz brakiem porów kapilarnych 
i mikrorys powierzchniowych. 

Przykłady zastosowanych frakcji granulatów szklanych sodowych przedstawiono 

na rysunku 1. 

 
Rysunek 1. Przykłady frakcji granulatów szklanych w składzie stosów okruchowych. S1, S2, S3 –  

granulat frakcji 0,125/0,250 mm (powiększenie 7x, 15x, 45x); S4, S5, S6 – granulat frakcji 0,500/1,0 mm 
(powiększenie 7x, 15x, 30x), S7, S8, S9 – granulat frakcji 0,250/0,500 mm (powiększenie 10x, 30x, 45x) 

[opracowanie własne] 

W składzie stosu okruchowego zastosowano pył szklany sodowy frakcji 0/063 mm 
pozyskany z przesiewu mielonego szkła postkonsumpcyjnego (analiza granulomet-

ryczna określająca procentową zawartości frakcji w badanej próbce). Gęstość właściwą 

pyłu szklanego przyjęto 2500 kg/m3. 

Przykłady zastosowanego pyłu szklanego sodowego przedstawiono na rysunku 2. 
W składzie kompozytów jako spoiwo hydrauliczne zastosowano cement portlandzki 

biały CEM I o wysokiej wytrzymałości końcowej, klasy wytrzymałościowej 52,5 R 

NA SR5, niskoalkaliczny oraz odporny na siarczany. Gęstość właściwą przyjęto 3090 
kg/m3 (gęstość nasypowa w stanie luźnym 1080 kg/m3) powierzchnia właściwa wyno-

sząca 400 m2/kg oraz wskaźnik wodożądności równy 0,293; wartość pH = 12,6 stopień 

białości o wartości 86,0% [19]. 
Jako aktywator reakcji hydratacji użyto wodę zarobową o wartości pH = 7,4; tem-

peratura wody 22°C ±2°C, pozostałe wymagania zgodne z normą dotyczącą mieszanek 

betonowych [20]. 
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Rysunek 2. Przykłady frakcji granulatów szklanych w składzie stosów okruchowych kompozytów 

cementowo-szklanych. A – pył szklany 0/0,063 mm (powiększenie 45x, światło odbite); B – pył szklany 
0/0,063 mm (powiększenie 45x, światło przechodzące) [opracowanie własne] 

W składzie mieszanek cementowo-szklanych zastosowano domieszki płynne 

o zróżnicowanych bazach chemicznych wpływających na zmianę parametrów reologicz-

nych. Rolę upłynniacza pełniła domieszka na bazie wodnego roztworu modyfiko-
wanych eterów polikarboksylowych z lignosulfonianem – superplastyfikatora o właści-

wościach silnie upłynniających, zabezpieczający przed efektem bleedingu oraz segre-

gacji składników, wpływający na wzrost sił kohezji między składnikami mieszanki, 
dozowany w ilości 1,0% masy spoiwa cementowego (gęstość domieszki 1,07 g/cm3, 

wartość pH = 5,4). Zastosowano również domieszkę bezchlorkową (zawartość jonów 

chlorkowych < 0,1%; zawartości alkaliów < 2,0%) odpowietrzającą mieszankę 
cementowo-szklaną na bazie wodnego roztworu fosforanów, dozowaną w ilości 0,3% 

masy spoiwa cementowego (gęstość domieszki 1,01 g/cm3, wartość pH = 4,7; redukcja 

porów powietrznych na etapie mieszania składników oraz układania w formach, zwięk-

szenie gęstości mieszanki). 
Próbki podlegające badaniom laboratoryjnym zostały oznaczone następującym 

nazewnictwem przedstawionym w tabeli 1. 

Tabela 1. Nazewnictwo poszczególnych serii badanych próbek 

Lp. 

Nazwa serii próbek KCS – 

kompozytu cementowo-

szklanego 

Rodzaj dodatku odpadowego 

Pył szklany 

[% masy spoiwa cementowego] 

Włókna polimerowe 

w ilości [g/m3] 

1 Referencja (KCS) 0 0 

2 KCS + włókna 0 800 

3 Mod1 – 5,0% 5,0 0 

4 Mod1 – 5,0% + włókna 5,0 800 
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5 Mod2 – 7,5% 7,5 0 

6 Mod2 – 7,5% + włókna 7,5 800 

7 Mod3 – 10,0% 10,0 0 

8 Mod3 – 10,0% + włókna 10,0 800 

9  Mod4 – 12,5% 12,5 0 

10 Mod4 – 12,5% + włókna 12,5 800 

11  Mod5 – 15,0% 15,0 0 

12 Mod5 – 15,0% + włókna 15,0 800 

Źródło: Opracowanie własne 

3. Metodyka projektowania 

Etap wyboru metody projektowania składu receptur kompozytów cementowo-szkla-

nych poprzedzony był analizą współczesnych metod doboru jakościowego i ilościo-
wego składników mieszanek betonowych, mieszanek cementowych wieloskładniko-

wych zawierające wyłącznie kruszywa odpadowe (Green-concretes, eko-betony), 

kompozytów cementowych modyfikowanych materiałami pochodzącymi z recyklingu, 
betonów wysokowartościowych oraz wysokich wytrzymałości (BWW, BBWW, 

BUWW). Na podstawie dokonanego przeglądu literatury zagranicznej wytypowano do 

weryfikacji metody analityczne oraz analityczno-doświadczalne, tj. metoda Paszkow-

skiego pojedynczego oraz podwójnego otulenia, metoda znanego zaczynu, metoda 
objętościowa uwzględniająca w składzie możliwość użycia kruszyw lekkich sztucznych, 

metoda czterech równań, metody projektowania składów mieszanek samozagęsz-

czalnych SCC („Green-SCC”, „Eco-SCC”) [21-27]. 
Wymagania, jakie miał spełnić stwardniały kompozyt cementowo-szklany to 

uzyskanie wysokiej wytrzymałości na ściskanie przekraczającej fck,cube > 60 MPa 

(określana na próbka sześciennych 150 x 150 x 150 mm po 28 dniach dojrzewania, 
założona minimalna klasa kompozytu C55/67), skład kompozytu oparty wyłącznie na 

kruszywie odpadowym, tj. granulaty szkła sodowego z mielonej stłuczki szklanej grup 

frakcji 0/2,0 mm; 0/4,0 mm; 0/8,0 mm oraz wykorzystanie w składzie pyłu szklanego 

sodowego frakcji 0/0,063 mm jako uszczelniacza struktury wewnętrznej kompozytu. 
Klasy ekspozycji jakimi kierowano się przy wstępnym doborze jakościowym i ilościo-

wym składników receptury mieszanki kompozytu to XC4, XD2, XF3 (klasa konsy-

stencji mieszanki S1/S2, zawartość powietrza < 5,5%; minimalna zawartość spoiwa 
cementowego 320 kg/m3, maksymalny współczynnik wodno-cementowy < 0,50; 

zastosowanie domieszek bezchlorkowych). 

Metody projektowania składu mieszanek kruszywowych lub ze stosem okrucho-

wym wykonanym z materiałów odpadowych, jakie podlegały analizie przedstawiono 
w tabeli 2. 

Tabela 2. Metody projektowania składu receptur mieszanek cementowych 

Lp. Nazwa metody projektowej 

1 

Czterech równań + badania laboratoryjne, (stos okruchowy zaprojektowany metodą 

krzywych granicznych). 

Wady metody projektowej 

Metoda przybliżona, wymagająca optymalizacji składu ze względu na rozbieżności 

uzyskanych wyników od wyznaczonych w sposób analityczny. 
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Zalety metody projektowej 

Możliwość projektowania składu z uwzględnieniem dodatków mineralnych/odpadowych 

lub domieszek sypkich, stos okruchowy wykonany z kilku rodzajów 

kruszyw/granulatów. 

Wnioski dotyczące danej metody projektowej 

Metoda najlepiej odzwierciedlająca wyniki obliczeniowe do wyników laboratoryjnych 

wraz z korektami składników. 

2 

Trzech równań + badania laboratoryjne, (stos okruchowy zaprojektowany metodą 

krzywych granicznych). 

Wady metody projektowej 

Brak możliwości wprowadzenia wielu składników do równań metody, mieszanka 

trójskładnikowa (założenia stosowania tylko 3 składników tworzących strukturę 

mieszanki, tj. kruszywo, spoiwo, woda). 

Zalety metody projektowej 

Betony niskich wytrzymałości, oszczędność zapotrzebowania na domieszki oraz dodatki 

mineralne typu II lub I, brak możliwości wprowadzania do składu materiałów 

odpadowych. 

Wnioski dotyczące danej metody projektowej 

Metoda dedykowana do kompozytów (mieszanek betonowych na spoiwie cementowym 

niskich wytrzymałości lub betony niekonstrukcyjne), brak możliwości wprowadzania 

dodatków odpadowych, mineralnych lub syntetycznych. 

3 

Paszkowskiego (podwójnego otulenia) + badania laboratoryjne, (stos okruchowy 

zaprojektowany metodą krzywych granicznych). 

Wady metody projektowej 

Założenie występowania wolnych przestrzeni między ziarnami kruszywa w strukturze 
mieszanki (traci sens wówczas stosowanie domieszki odpowietrzającej, zagęszczającej 

strukturę wewnętrzną kompozytu). 

Zalety metody projektowej 

Oszczędności na etapie ustalania ilości spoiwa cementowego, tj. grubości otulenia ziaren 

kruszywa zaczynem oraz zaprawą. 

Wnioski dotyczące danej metody projektowej 

Rezygnacja z założenia projektowego dotyczącego wysokiej szczelności struktury 

wewnętrznej kompozytu po związaniu oraz stwardnieniu, wpływ na zmniejszoną 

trwałość stwardniałego kompozytu cementowego. 

4 

Paszkowskiego (pojedynczego otulenia) + badania laboratoryjne, (stos okruchowy 

zaprojektowany metodą krzywych granicznych). 

Wady metody projektowej 

Możliwość projektowania mieszanek cementowych dla kruszyw o uziarnieniu do 2 mm. 

Brak występowania kruszywa grubego frakcji > 4,0 mm, zwiększone zużycie spoiwa 

cementowego w celu otulenia ziaren drobnych frakcji, zwiększona wodożądność 

mieszanki ze względu na frakcje drobne. 

Zalety metody projektowej 

Zwiększona wodożądność całkowita dla całej mieszanki o określonej konsystencji. 

Wnioski dotyczące danej metody projektowej 

Brak możliwości stosowania kruszyw grubych frakcji > 4,0 mm. Zwiększona wartość 

całkowitej wodożądności mieszanki, brak możliwości stosowania granulatów 

odpadowych frakcji > 4,0 mm. 
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5 

Metoda nomogramów + badania laboratoryjne, (stos okruchowy zaprojektowany metodą 
krzywych granicznych). 

Wady metody projektowej 

Jak dla metody trzech równań w punkcie 2 tabeli. 

Zalety metody projektowej 

Jak dla metody trzech równań w punkcie 2 tabeli. 

Wnioski dotyczące danej metody projektowej 

Jak dla metody trzech równań w punkcie 2 tabeli. 

Źródło: Opracowanie własne 

Ostateczną metodą projektowania składu receptury mieszanki cementowo-szklanej 

była metoda czterech równań oparta na następujących równaniach wraz z uwzględ-

nieniem korekt składników wynikających z rozbieżności wyników doświadczalnych 

i analitycznych, tj. równanie wytrzymałości (uwzględnienie zawartości porów po-
wietrznych w mieszance – wzór R. Fereta, obliczenie przewidywanej wytrzymałości 

kompozytu Rc
28), zapewniające spełnienie założonego warunku minimalnej wytrzy-

małości na ściskanie kompozytu po 28 dniach dojrzewania, równanie warunkujące 
zapewnienie szczelności kompozytu, równanie konsystencji (ciekłości) mieszanki oraz 

równanie objętości zaprawy zawartej w mieszance cementowo-szklanej [28, 29]. 

Wybór metody czterech równań podyktowany był możliwością zaprojektowania 
stosu okruchowego z dwóch lub trzech grup frakcji granulatów szklanych (uwzględ-

nienie wpływu doziarnienia pyłem szklanym sodowym, uszczelnienie przestrzeni 

między ziarnami kompozytu cementowo-szklanego), wprowadzenie dodatków typu II, 

tj. popiół lotny krzemionkowy oraz zastosowanie domieszek chemicznych płynnych 
odpowietrzających strukturę mieszanki kompozytowej (uwzględnienie powietrza 

w objętości mieszanki, domieszek oraz dodatków w równaniu szczelności kompozytu). 

Na podstawie pierwszego wzoru określono stosunek cementowo-wodny dla kom-
pozytu wraz z zawartością porów powietrznych. Wprowadzono współczynniki: (a) – 

równy 0,5 zależny od jakości użytego spoiwa cementowego (CEM I 52,5 R NA SR5) 

oraz kruszywa (granulat szklany bez porów kapilarnych z powierzchniami w postaci 
odłamów muszlowych), (A1, 2) – zależny od klasy cementu i kruszywa oraz 

współczynnik (p) – stopień porowatości zagęszczonej mieszanki cementowo-szklanej. 

Wyznaczono przybliżoną wartość wskaźnika c/w. Drugi wzór, tj. szczelności, zapew-

niający spełnienie warunku sumy absolutnej (suma objętości składników) wszystkich 
składników receptury w strukturze mieszanki w odniesieniu do 1,0 m3 projektowanej 

receptury. Trzeci wzór pozwolił na określenie zawartości wody zarobowej potrzebnej 

do otulenia ziaren poszczególnych frakcji kruszywa szklanego oraz ziaren spoiwa 
cementowego i uzyskanie założonej klasy konsystencji mieszanki S1/S2 (uwzględ-

nienie klasy wytrzymałościowej i stopnia zmielenia cementu). 

Wskaźniki wodożądności dla spoiwa cementowego, jak i frakcji kruszyw, odczy-

tano z tablic Sterna, wartości wskaźników, tj. wc – wskaźnik wodożądności cementu, 
wk – wskaźnik wodożądności frakcji kruszywa, wp – wskaźnik wodożądności pyłu 

szklanego skorygowano ze względu na gęstości szkła sodowego oraz rodzaj po-

wierzchni ziaren (granulat łamany). Czwarty wzór umożliwił weryfikację ilości zaprawy 
w mieszankach cementowo-szklanych ze stosami okruchowymi o uziarnieniu 0/4,0 mm 
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oraz 0/8,0 mm (warunek ilości zaprawy niezbędnej do otulenia ziaren grubych > 4,0 mm) 

[30, 31]. 

Stosy okruchowe mieszanek cementowo-szklanych zaprojektowano w odniesieniu 
do krzywych uziarnienia piaskobetonów, betonów o podwyższonym puncie piasko-

wym Pp > 80%. 

Przykłady zaprojektowanych wariantów krzywych uziarnienia dla poszczególnych 

stosów okruchowych kompozytów cementowo-szklanych przedstawiono na rysunku 3. 

 
Rysunek 3. Krzywe uziarnienia zaprojektowanych stosów okruchowych kompozytów cementowo-szklanych. 

A – dwa warianty krzywych uziarnienia stosu okruchowego 0/2,0 mm, B – dwa warianty krzywych uziar-
nienia stosu okruchowego 0/4,0 mm, C – dwa warianty krzywych uziarnienia stosu okruchowego 0/8,0 mm 

[opracowanie własne] 
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Stos okruchowy o uziarnieniu 0/2,0 mm charakteryzował się następującymi zało-

żeniami wartości procentowych poszczególnych punktów krzywej, tj. punkt piaskowy 

PP = 100% (tylko grupa frakcji 0/2,0 mm), punkt pyłowo-piaskowy PPP = 41-60% 
(zawartość frakcji 0/0,063 mm w ilości > 4,0% z doziarnieniem w sytuacji < 4,0%; 

frakcja 0,063/0,125 mm – 8-10%; frakcja 0,125/0,250 mm – 20-30%), stos okruchowy 

szklany o uziarnieniu 0/4,0 mm, tj. PP = 85-98%, PPP = 40-60% oraz stos okruchowy 

szklany o uziarnieniu 0/8,0 mm, tj. PP = 80-95%, PPP = 45-55%. 

4. Metodyka badawcza 

Pełen zakres badań wytrzymałości mechanicznej stwardniałych próbek kompozy-

towych, zawartości porów powietrznych, klasy konsystencji został wykonany w odnie-

sieniu do norm badania próbek betonu towarowego. Wszystkie badania dotyczyły 
zakresu statycznego oddziaływania obciążenia wykonane po 14, 28, 56 oraz 90 dniach 

dojrzewania w stabilnych warunkach środowiskowych, tj. temperatura wody w czasie 

dojrzewania próbek kompozytowych o wartości 20°C ±5°C, zabezpieczone przed 
drganiami oraz uszkodzeniami mechanicznymi [32-40]. 

Badanie właściwości cieplnych materiałów kompozytowych (parametrów cieplnych) 

określono przy użyciu przenośnego zestawu Applied Precision Isomet 2114 wyposa-

żonego w zestaw sond pomiarowych (sonda igłowa do badania parametrów materiałów 
sypkich oraz miękkich, sonda powierzchniowa typu IPS 1100 przeznaczona do badania 

materiałów twardych). Pomiar parametrów oparty był na metodzie niestacjonarnej 

(nieustalony strumień cieplny). Warunkiem dopuszczenia próbek do badania było 
zapewnienie stałych, niezmiennych w czasie wartości temperatury oraz wilgotności 

względnej powietrza wewnątrz pomieszczenia laboratoryjnego. Pomiary zostały prze-

prowadzone w temperaturze 20°C ±2°C przy wilgotności względnej powietrza wyno-

szącej 46,0%. Określanie parametrów cieplnych przeprowadzono na zakresie pomiaro-
wym λ = 0,3-2,0 [W/m·K] (określono parametry, tj. (λ) – współczynnik przewodzenia 

ciepła [W/m·K], (cp) – ciepło właściwe [J/m3·K], (a) – dyfuzyjność cieplna [m2/s]). 

Poddane badaniu próbki spełniały warunek minimalnego wymiaru (grubość materiału 
> 6,0 cm) w danym kierunku, parametry cieplne kompozytu określono na próbkach 

150 x 150 x 150 mm. Próbki sześcienne zostały poddane suszeniu w suszarce labo-

ratoryjnej przez okres 12 godzin w temperaturze 75°C, powierzchnie oczyszczono 
z zaczynu cementowego, usunięto nadmiary mieszanki oraz zeszlifowano nierówności. 

Całkowity czas trwania pojedynczego badania próbki kompozytowej ustalono na  

20-25 minut, pomiary parametrów cieplnych wykonano dla stwardniałych próbek kom-

pozytowych dla prostopadłego kierunku układania warstw mieszanki oraz kierunku 
równoległego [41-43]. 

5. Analiza wyników 

5.1. Badanie klasy konsystencji oraz zawartości porów powietrznych 

Pomiar klasy konsystencji mieszanek cementowo-szklanych referencyjnych oraz 

modyfikowanych dodatkami odpadowymi określono metodą opadu stożka pomiarowego, 

badanie procentowej zawartości porów powietrznych w mieszance określono metodą 

ciśnieniową (porozymetr ciśnieniowy). Wszystkie serie próbek modyfikowanych do-
datkiem włókien odpadowych zawierających pył szklany, jak i bez dodatku pyłu, 

wykazywały podwyższony stopień zawartości porów powietrznych (seria Mod1 – 
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5,0% + włókna – zakres zawartości porów 3,9-4,2%, seria Mod2 – 7,5% + włókna –  

4,2-4,6%; seria Mod3 – 10,0% + włókna – 4,3-4,6%; seria Mod – 12,5% + włókna – 

4,2-4,5% oraz seria Mod5 – 15,0% + włókna – 4,3-4,6%) oraz zredukowaną wartość 
opadu stożka pomiarowego. Klasę konsystencji S1 uzyskały próbki serii 

KCS + włókna, Mod4 – 12,5% + włókna, Mod5 – 15,0% + włókna, pozostałe próbki 

klasę konsystencji S2. 

Wyniki badań zawartości porów powietrznych, konsystencji mieszanki referen-
cyjnej oraz poszczególnych modyfikacji materiałowych kompozytu cementowo-szkla-

nego przedstawiono na rysunku 5. 

 

Rysunek 5. Wyniki badań konsystencji oraz zawartości porów powietrznych mieszanki (KCS oraz 
modyfikacje materiałowe). A i B –wartości opadu stożka pomiarowego; C i D – procentowa zawartość porów 

powietrznych w mieszankach cementowo-szklanych [opracowanie własne] 

5.2. Badania właściwości cieplnych 

Badaniom w zakresie właściwości cieplnych kompozytu podlegały próbki sześcienne 

150 x 150 x 150 mm po 14, 28, 56 oraz po 90 dniach dojrzewania w warunkach 

normowych. 
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Wyniki badań parametrów cieplnych kompozytu cementowo-szklanego referencyjnej 

oraz poszczególnych modyfikacji materiałowych przedstawiono na rysunku 6. 

 

Rysunek 6. Wyniki badań parametrów cieplnych kompozytu cementowo-szklanego po 14, 28, 56 oraz 90 
dniach dojrzewania. A – wartości współczynnika przewodzenia ciepła (λ) próbek sześciennych 

150 x 150 x 150 mm; B – ciepło właściwe materiału (cp) próbek sześciennych 150 x 150 x 150 mm; C – 
dyfuzyjność cieplna (a) próbek sześciennych 150 x 150 x 150 mm [opracowanie własne] 

Najkorzystniejsze wartości parametrów cieplnych ustalono dla próbek kompozy-

towych modyfikowanych dodatkiem pyłu szklanego w ilości 12,5% oraz 15,0% masy 
spoiwa cementowego z udziałem włókien polimerowych odpadowych (serie Mod4 

oraz Mod5 zarówno z dodatkiem jak i bez dodatku włókien polimerowych). 

Wykres zależności współczynnika przewodzenia ciepła (λ) w funkcji zawartości 
pyłu szklanego wraz z odpadowymi włóknami polimerowymi kompozytu cementowo-

-szklanego referencyjnej oraz poszczególnych modyfikacji materiałowych przedstawiono 

na rysunku 7. 
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Rysunek 7. Wykres zależności współczynnika przewodzenia ciepła (λ) w funkcji zawartości procentowej pyłu 
szklanego sodowego wraz z włóknami polimerowymi, badania próbek 150 x 150 x 150 mm  

[opracowanie własne] 

Najwyższą (najniekorzystniejszą w aspekcie właściwości termoizolacyjnych) wartość 
współczynnika przewodzenia ciepła (λ) ustalono dla serii próbek bez modyfikacji dodat-

kiem pyłu szklanego tj. Referencja(KCS) oraz KCS + włókna. 

Wykres zależności współczynnika ciepła właściwego (cp) w funkcji zawartości pyłu 
szklanego wraz z odpadowymi włóknami polimerowymi kompozytu cementowo-szkla-

nego referencyjnej oraz poszczególnych modyfikacji materiałowych przedstawiono na 

rysunku 8. 

 

Rysunek 8. Wykres zależności współczynnika ciepła właściwego (cp) w funkcji zawartości procentowej pyłu 
szklanego sodowego wraz z włóknami polimerowymi, badania próbek 150 x 150 x 150 mm  

[opracowanie własne] 
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Wykres zależności współczynnika dyfuzyjności cieplnej (a) w funkcji zawartości 

pyłu szklanego wraz z odpadowymi włóknami polimerowymi kompozytu cementowo-

-szklanego referencyjnej oraz poszczególnych modyfikacji materiałowych przedsta-
wiono na rysunku 9. 

 

Rysunek 9. Wykres zależności współczynnika dyfuzyjności cieplnej (a) w funkcji zawartości procentowej 
pyłu szklanego sodowego wraz z włóknami polimerowymi, badania próbek 150 x 150 x 150 mm 

[opracowanie własne] 

5.3. Badania wytrzymałości na ściskanie próbek 150 x 150 x 150 mm 

Wytrzymałości na ściskanie (fc,cube), badana na próbkach 150 x 150 x 150 mm, 
określono po 14, 28, 56 oraz 90 dniach dojrzewania kompozytu cementowo-szklanego 

referencyjnego oraz modyfikowanego pyłem szklanym sodowym. 

Wyniki badań wytrzymałości na ściskanie próbek 150 x 150 x 150 mm kompozytu 
cementowo-szklanego referencyjnej oraz poszczególnych modyfikacji materiałowych 

przedstawiono na rysunku 10. 

 

Rysunek 10. Wyniki badań wytrzymałości na ściskanie (fc,cube), próbek 150 x 150 x 150 mm po 14, 28, 56 
oraz 90 dniach dojrzewania [opracowanie własne] 
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Serie próbek modyfikowane dodatkiem pyłu szklanego (niezawierające włókien 

polimerowych odpadowych) w ilościach 5,0%; 7,5%; 10,0% oraz 12,5% uzyskały 

średnie wartości wytrzymałości po 90 dniach dojrzewania odpowiednie wzrosty wytrzy-
małości w zakresie 2,3-4,6% względem próbek referencyjnych. Próbki modyfikowane 

dodatkiem pyłu szklanego w ilości 5,0%, 7,5%, 10,0% oraz 12,5%, uzyskały średnie 

wartości wytrzymałości na ściskanie wytrzymałości względem próbek serii Refe-

rencja + włókna odpowiednio o 1,3%; 1,9%; 2,4% oraz 3,8%. 
Wykresy zależności wytrzymałości na ściskanie próbek 150 x 150 x 150 mm 

w funkcji gęstości materiału, procentowej zawartości porów powietrznych oraz z do-

datkiem pyłu szklanego sodowego (dodatek włókien odpadowych polimerowych) dla 
kompozytu cementowo-szklanego przedstawiono na rysunku 11. 

 

Rysunek 11. Wykresy: A – wytrzymałość na ściskanie próbek 150 x 150 x 150 mm w funkcji gęstości 
materiału KCS po 90 dniach dojrzewania; B – wytrzymałość na ściskanie próbek 150 x 150 x 150 mm 

w funkcji zawartości porów powietrznych KCS po 90 dniach dojrzewania; C – wytrzymałość na ściskanie 

próbek 150 x 150 x 150 mm w funkcji procentowej zawartości pyłu szklanego oraz włókien polimerowych 
w KCS po 90 dniach dojrzewania [opracowanie własne] 
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5.4. Badania wytrzymałości na ściskanie próbek 40 x 40 x 80 mm 

Próbki kompozytowe o wymiarach 40 x 40 x 80 mm przeznaczono na badanie 

określające wytrzymałość na ściskanie (fc) w zakresie statycznego oddziaływania ob-

ciążenia (połówki próbek belkowych 40 x 40 x 160 mm po wykonanej próbie statycz-
nego zginania trzypunktowego). 

Wyniki badań wytrzymałości na ściskanie próbek 40 x 40 x 80 mm kompozytu 

cementowo-szklanego referencyjnej oraz poszczególnych modyfikacji materiałowych 

przedstawiono na rysunku 12. 

 

Rysunek 12. Wyniki badań wytrzymałości na ściskanie (fc) próbek 40x40x80 mm po 14, 28, 56  
oraz 90 dniach dojrzewania [opracowanie własne] 

Największą średnią wartość wytrzymałości na ściskanie wykazały próbki serii 

Mod5 – 15,0% + włókna, wzrost wartości wytrzymałości o 9,3% w odniesieniu do 
próbek serii KCS + włókna. 

Wykresy zależności wytrzymałości na ściskanie próbek 40 x 40 x 80 mm w funkcji 

procentowej zawartości pyłu szklanego sodowego wraz z dodatkiem włókien odpado-

wych polimerowych dla kompozytu cementowo-szklanego przedstawiono na rysunku 13. 

 

Rysunek 13. Wykresy zależności wytrzymałość na ściskanie próbek 40 x 40 x 80 mm w funkcji procentowej 
zawartości dodatku pyłu szklanego oraz włókien polimerowych [opracowanie własne] 
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5.5. Badania wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu 

Metoda brazylijska, przeprowadzona na próbkach 150 x 150 x 150 mm, pozwoliła 

określić zakresy wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu (fct) na kompozytach 

referencyjnych oraz modyfikowanych dodatkami odpadowymi. 
Wyniki badań wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu próbek 

150 x 150 x 150 mm kompozytu cementowo-szklanego referencyjnej oraz poszcze-

gólnych modyfikacji materiałowych przedstawiono na rysunku 14. 

 

Rysunek 14. Wyniki badań wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu (fct) próbek 150 x 150 x 15 mm 
po 14, 28, 56 oraz 90 dniach dojrzewania [opracowanie własne] 

Wykresy zależności wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu próbek 

150 x 150 x 150 mm w funkcji procentowej zawartości pyłu szklanego sodowego wraz 

z dodatkiem włókien odpadowych polimerowych dla kompozytu cementowo-szklanego 
przedstawiono na rysunku 15. 

 

Rysunek 15. Wykresy zależności wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu próbek 150 x 150 x 150 mm 
w funkcji procentowej zawartości dodatku pyłu szklanego oraz włókien polimerowych [opracowanie własne] 
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5.6. Badania wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu trzypunktowym 

Próbki belkowe 40 x 40 x 160 mm zostały poddane statycznej próbie zginania 

trzypunktowego w zakresie statycznego oddziaływania obciążenia. 

Wyniki badań wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu trzypunktowym (fcf2) 
próbek belkowych 40 x 40 x 160 mm kompozytu cementowo-szklanego referencyjnej 

oraz poszczególnych modyfikacji materiałowych przedstawiono na rysunku 16. 

 

Rysunek 16. Wyniki badań wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu 3p (fcf2) próbek 150 x 150 x 150 mm 
po 14, 28, 56 oraz 90 dniach dojrzewania [opracowanie własne] 

Wykresy zależności wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu próbek 

150 x 150 x 150 mm w funkcji procentowej zawartości pyłu szklanego sodowego wraz 
z dodatkiem włókien odpadowych polimerowych dla kompozytu cementowo-szkla-

nego przedstawiono na rysunku 17. 

 

Rysunek 17. Wykresy zależności wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu próbek 40 x 40 x 160 mm 
w funkcji procentowej zawartości dodatku pyłu szklanego oraz włókien polimerowych [opracowanie własne] 
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Określono następujące przyrosty średniej wytrzymałości na rozciąganie przy 

zginaniu 3p (po 90 dniach dojrzewania kompozytów) odpowiednio: 6,0% (seria Mod2 

– 7,5% + włókna); 9,0% (seria Mod3 – 10,0% + włókna); 9,0% (seria Mod4 –
12,5% + włókna) oraz 10,0% (seria Mod5 – 15,0% + włókna). 

6. Dyskusja 

Modyfikacja materiałowa dodatkiem włókiem polipropylenowych oraz mączki 

szklanej stanowiła obszar badawczy autorów publikacji [3]. Główny problem, jaki po-

ruszali naukowcy w badaniach naukowych, stanowiła niska wytrzymałość na rozcią-
ganie (określona dla próbek belkowych dla próby zginania, zwiększenie plastyczności) 

charakteryzująca próbki betonowe bez zbrojenia rozproszonego. Oprócz włókien poli-

propylenowych, autorzy [3] zastosowali w składzie mieszanki dodatek mączki szklanej 
w ilościach 20, 25 oraz 35% masy spoiwa cementowego. Badania laboratoryjne 

wykazały jednoznacznie korzystny wpływ mączki szklanej w składzie betonu, naj-

większe wzrosty wytrzymałości na ściskanie, rozciąganie przy zginaniu oraz ciągli-
wość materiału otrzymano dla próbek belkowych modyfikowanych mączką szklaną 

w ilości 25% i włóknami polipropylenowymi wynoszących 1,5% masy spoiwa cemen-

towego (przeprowadzone badania po 7, 28 oraz 90 dniach dojrzewania próbek betono-

wych, wzrost wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu o 3% dla próbek modyfiko-
wanych mączką szklaną oraz wzrost tej samej wytrzymałości o 52% w przypadku 

zastosowania włókien polipropylenowych). Na podstawie badań własnych, autorzy 

rozdziału uzyskali wzrosty wytrzymałości na ściskanie, jak i na rozciąganie przy zgi-
naniu oraz dla próby brazylijskiego rozłupywania próbek sześciennych (rys. 10-17). 

Przyczyną wzrostu wytrzymałości stanowił dodatek odpadowych włókien polimerowych 

stanowiących formę makro zbrojenia rozproszonego z większą powierzchnią kontak-

tową matrycy spoiwa cementowo-szklanego o zmniejszonej procentowej. Pył szklany, 
jako frakcja 0/0,063 mm, stanowił uszczelnienie struktury wewnętrznej stwardniałego 

kompozytu, zmniejszyła się procentowa zawartość porów powietrznych wpływająca 

na spadek wytrzymałości materiału. 
Uzyskane wyniki badań dla kompozytu cementowo-szklanego odniesiono do wyni-

ków przedstawionych przez autorów artykułu [6], którzy dokonali modyfikacji mate-

riałowej składu mieszanki betonowej (beton wysokowartościowy) z wykorzystaniem 
mączki szklanej frakcji 0/100 µm pozyskanej z ekranów monitorów ciekłokrystalicz-

nych LCD. Autorzy artykułu [6] zastosowali dodatek mączki szklanej LCD w ilości 

118,3 kg/m3. Przeprowadzone badania na próbkach sześciennych 50 x 50 x 50 mm wyka-

zały spadki wytrzymałości na ściskanie dla każdej procentowej ilości dodatku mączki 
szklanej w składzie kompozytów betonowych UHPGC. Autorzy rozdziału uzyskali 

przyrosty wytrzymałości na ściskanie w funkcji procentowej zawartości dodatku 

mączki szklanej sodowej zarówno dla próbek 150 x 150 x 150 mm, jak i 40 x 40 x 80 mm 
(rys. 10-13). Przyczyną w rozbieżności wyników jest wprowadzenie dodatku w postaci 

mieszanki mączki szklanej (ze szkła hartowanego) i krzemionkowej (większy stopień 

zmielenia mączki krzemionkowej niż szklanej oraz większa powierzchnia właściwa 
ziaren mączki krzemionkowej, co skutkuje wyższymi wartościami wskaźników wodo-

żądności mieszanki betonowej oraz zwiększonym dozowaniem superplastyfikatora). 

Autorzy artykułu [6] uzyskali wyższe zakresy wytrzymałości na ściskanie w przedziale 

180-220 MPa niż autorzy rozdziału. 



 
Waldemar Łasica, Marcin Małek 

 

206 

Wpływ dodatku mączki szklanej pochodzącej z przetworzonego szkła urządzeń 

elektronicznych badali autorzy publikacji [7]. W swoich rozważaniach analizowali 

wpływ połączenia dwóch materiałów, tj. mączki szklanej o średniej wielkości cząstek 
wynoszącej 10,4 µm (dodatek proszku szklanego LCD o właściwościach wiążących, 

spełniający wymagania dla materiałów pucolanowych, zawierający 67,3% SiO2) oraz 

włókien stalowych typu „C” oraz „T” na właściwości mieszanki betonowej, jak 

i stwardniałego kompozytu wysokowartościowego. Receptura mieszanki zawierała 
spoiwo cementowe CEM I, pył krzemionkowy, mączkę krzemionkową, kruszywo 

drobne w postaci piasku, superplastyfikator oraz badany dodatek w postaci mączki 

szklanej. Autorzy [7] uzyskali wzrost wytrzymałości na wyrywanie włókien typu „T” 
dla próbek rozciąganych osiowo (badanie Pullout próbek typu dog-bone, wzrost 

energii wyrywania w zakresie 34-63% w odniesieniu do próbek bez dodatku mączki 

szklanej) modyfikowanych dodatkiem mączki szklanej. Wzrost wytrzymałości argu-
mentowali zwiększoną gęstością strefy międzyfazowej włókno-matryca cementowa 

modyfikowana mączką szklaną, efektem wzrostu wytrzymałości matrycy cementowej 

wzbogaconej mączką szklaną (właściwości pucolanowe mączki szklanej oraz szczel-

niejsza struktura wewnętrzna betonu, większa powierzchnia kontaktowa matrycy 
cementowo-szklanej z powierzchnią włókna). Wzrosty wytrzymałości na wyrywanie 

ustalono dla próbek modyfikowanych mączką szklaną LCD jako zamiennika w ilości 

50% masy mączki krzemionkowej. Efektem modyfikacji materiałowej składu referen-
cyjnego mieszanki betonowej wysokowartościowej był wzrost wytrzymałości na 

rozciąganie przy próbie statycznego rozciągania. Autorzy rozdziału uzyskali tendencję 

wzrostową wytrzymałości na rozciąganie (badania rozłupywania próbek sześciennych 

oraz trzypunktowego zginania próbek belkowych modyfikowanych dodatkiem włókien 
polimerowych odpadowych wraz z pyłem szklanym sodowym – rys. 14-17). Główną 

przyczyną wzrostu wytrzymałości na rozciąganie była szczelniejsza struktura wew-

nętrzna kompozytu cementowo-szklanego (większa gęstość materiału oraz ciągłość 
struktury o mniejszej zawartości porów powietrznych). 

7. Podsumowanie 

Modyfikacja składu mieszanki cementowo-szklanej dodatkiem odpadowego pyłu 

szklanego sodowego nie wpłynęła na pogorszenie urabialności. Zmianie nie uległ rów-
nież czas niezbędny do zagęszczenia mieszanek. Próbki uzyskały klasę konsystencji S1 

oraz S2, dodatek pyłu szklanego nie wpłynął na wzrost wodożądności frakcji tworzą-

cych stos okruchowy (powierzchnie ziaren pyłu szklanego z odłamami muszlowymi 

bez porów kapilarnych, brak absorbcji wody zarobowej). Dodatek pyłu szklanego nie 
wymagał zwiększenia dozowania domieszki chemicznej upłynniającej w celu uzyskania 

założonej klasy konsystencji mieszanki cementowo-szklanej. 

Pył szklany odpadowy wpłynął na wzrost wytrzymałości mechanicznej względem 
próbek referencyjnych badanych po 14, 28, 56 oraz 90 dniach dojrzewania kompozytu 

cementowo-szklanego. Dodatek pyłu szklanego stanowić może częściowy zamiennik 

spoiwa cementowego o czym świadczą wyniki badań przeprowadzone po 90 dniach 
dojrzewania kompozytów (redukcja masy cementu zastąpiona pyłem szklanym nie 

wpłynęła na spadek wytrzymałości mechanicznej). Jednak by móc potwierdzić właści-

wości pucolanowe pyłu szklanego konieczne są badania laboratoryjne prowadzone 

w dłuższych ramach czasowych, tj. po 180 dniach dojrzewania kompozytów, zastoso-
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wanie pyłu szklanego o wysokim stopniu zmielenia wpływającego na wiązanie oraz 

twardnienie kompozytu, modyfikacja pyłem szklanym o powierzchni właściwej  

> 4000 cm2/g, jak dla spoiw cementowych powodującej przyspieszenie reakcji hydratacji. 
Dodatek pyłu szklanego sodowego wpłynął na obniżenie o 15,5% wartości współ-

czynnika przewodzenia ciepła λ = 0,8776 W/m·K (wynik dla próbek modyfikowanych 

dodatkiem pyłu szklanego w ilości 15,0% masy spoiwa cementowego oraz odpado-

wych włókien polimerowych w ilości 800 g/m3 po 90 dniach dojrzewania), co z punktu 
właściwości termoizolacyjnych przemawia za stosowaniem tego dodatku w składzie 

receptur kompozytów cementowo-szklanych. Pozostałe modyfikacje kompozytu, tj. 

dozowane odpadowego pyłu szklanego w ilościach 5,0%; 7,5%; 10,0% oraz 12,5% 
powodowało spadek wartości współczynnika (λ) odpowiednio: 8,4%; 15,2%; 11,7% 

oraz 12,1% (mniejsza wartość współczynnika (λ) oznacza lepsze właściwości termo-

izolacyjne). Modyfikacja materiałowa struktury dodatkiem pyłu szklanego sodowego 
wpływała na wzrost właściwości termoizolacyjnych kompozytów cementowo-

szklanych. Odpadowy pył szklany może stanowić korzystny modyfikator parametrów 

cieplnych materiałów, użyty jako dodatek w technologii mieszanek na spoiwach 

cementowych. 
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Wpływ dodatku pyłu szklanego odpadowego na wytrzymałość mechaniczną 

i właściwości cieplne kompozytów cementowo-szklanych 

Streszczenie 

Tematem pracy jest przedstawienie wpływu odpadowego dodatku w postaci pyłu szklanego na wytrzy-
małość mechaniczną w zakresie statycznego oddziaływania siły oraz na właściwości cieplne kompozytu 
cementowo-szklanego. Zastosowane pyły szklane, jako główne modyfikatory struktury wewnętrznej kom-
pozytu, pochodziły z procesów obróbki maszynami szklarskimi CNC wyrobów szklanych oraz z kruszonej 
mechanicznie i frakcjonowanej stłuczki szklanej opakowań spożywczych – szkło postkonsumpcyjne. Kom-
pozyt cementowo-szklany został zmodyfikowany dodatkiem odpadowego pyłu szklanego sodowego w ilo-
ściach 5%, 7,5%, 10%, 12,5% oraz 15% zaprojektowanej masy spoiwa cementowego. W pracy przedsta-
wiono wyniki badań laboratoryjnych po 14, 28, 56 oraz 90 dniach dojrzewania kompozytu. Wykazano 

pozytywny wpływ dodatku pyłu szklanego na szczelności struktury wewnętrznej oraz końcowe właści-
wości wytrzymałości mechanicznej kompozytu cementowo-szklanego. Dokonano charakterystyki składni-
ków głównych (modyfikatorów mineralnych oraz domieszek chemicznych płynnych) tworzących kompozyty 
cementowo-szklane o zróżnicowanych szklanych stosach okruchowych oraz wpływ poszczególnych roz-
wiązań stosów na wytrzymałość na ściskanie, rozciąganie przy zginaniu oraz rozłupywanie. Opisano 
metodykę projektowania składu receptur kompozytów modyfikowanych dodatkami odpadowymi w postaci 
popiołu lotnego krzemionkowego, pyłu krzemionkowego oraz wypełniaczy mineralnych jako mączek 
bazaltowych i granitowych. Przedstawiono korzyści wynikające z modyfikacji kompozytów dodatkiem 
pyłu szklanego, tj. poprawa właściwości reologicznych głównie jako ograniczenie zjawiska segregacji 

składników mieszanki oraz uzyskanie korzystniejszych parametrów cieplnych stwardniałego kompozytu 
cementowo-szklanego. 
Słowa kluczowe: kompozyt, cement, pył szklany, recykling, odpady. 
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Influence of the waste glass dust addition on the mechanical strength and thermal 

properties of cement-glass composites 

Abstrakt 
The subject of the paper is to present the impact of a waste additive in the form of glass dust on mechanical 
strength in terms of static force and on the thermal properties of cement-glass composite. The glass dusts 
used, as the main modifiers of the internal structure of the composite, came from the processes of CNC glass 
processing of glass products and from mechanically crushed and fractionated cullet of food packaging – 
post-consumption glass. The cement-glass composite was modified with the addition of waste sodium 
glass dust in the amounts of 5%, 7.5%, 10%, 12.5% and 15% of the designed mass of the cement binder. 
The paper presents the results of laboratory tests after 14, 28, 56 and 90 days of composite maturation. The 
positive effect of the addition of glass dust on the tightness of the internal structure and the final properties 

of the mechanical strength of the cement-glass composite was demonstrated. The main components 
(mineral modifiers and liquid chemical admixtures) forming cement-glass composites with various glass 
crumb piles and the impact of individual stack solutions on compressive strength, tensile bending and 
splitting were carried out. The methodology for designing the composition of composites modified with 
waste additives in the form of silica fly ash, silica dust and mineral fillers as basalt and granite meal is 
described. The benefits of modification of composites by the addition glass dust, i.e. improvement of 
rheological properties mainly as a reduction in the phenomenon of segregation of mixture components and 
obtaining more favorable thermal parameters of hardened cement-glass composite, were presented. 

Keywords: composite, cement, glass dust, recycling, waste 
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Wpływ dodatku mączki szklanej oraz odpadowego 

kordu tekstylnego na wytrzymałość mechaniczną 

i właściwości cieplne kompozytów cementowo-szklanych 

1. Wstęp 

Współczesna technologia kompozytów cementowych ukierunkowana jest na wpro-
wadzanie innowacyjnych, często kontrowersyjnych form modyfikacji materiałowych 

oraz chemicznych. Przykładem potwierdzającym nieszablonowe podejście w zakresie 

doboru ilościowego i jakościowego składników mieszanek są próby modyfikacji kom-
pozytów materiałami pochodzącymi z procesów recyklingu. Głównym celem stoso-

wania modyfikacji materiałowej jest uzyskanie wyrobu budowlanego o jak najwyższej 

wytrzymałości oraz trwałości decydujących o bezpieczeństwie konstrukcji. Coraz większe 

zainteresowanie naukowców dotyczy nowych źródeł pozyskiwania składników mody-
fikujących kompozyty cementowe, tj. odpady generowane w procesach produkcyjnych 

branży motoryzacyjnej, nanocząstki zawarte w pyłach powstałych z obróbki CNC 

metali oraz konstrukcyjnych tworzyw sztucznych. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na pyły zawarte w mączkach odpadowych 

(zawierające nanocząstki o wyjątkowych właściwościach) jak również na odpadowe 

materiały włókniste stanowiące ciekawą alternatywę dla konwencjonalnego zbrojenia 

rozproszonego, tj. włókna sizalu, kokosowe lub bananowca manilskiego. 
Pionierskie rozwiązanie modyfikacji materiałowej można zaobserwować na przy-

kładzie publikacji naukowych opisujących zastosowanie odpadu w postaci dodatku 

włókien bambusa na właściwości betonów samozagęszczalnych [1]. Badania ekspery-
mentalne jednoznacznie potwierdziły przypuszczenia naukowców – wykazano wzrost 

wytrzymałości na ściskanie i rozciąganie próbek betonów SCC modyfikowanych 

włóknem bambusowym. 
Autorzy publikacji [2] zaproponowali rozwiązanie bazujące na wykorzystaniu 

odpadowych włókien tekstylnych, tj. polistyrenowe, nylonowe oraz polipropylenowe. 

Podkreślili fakt ponownego zastosowania odpadów tekstylnych do produkcji materiałów 

izolacyjnych. Składowanie lub spalanie odpadowych włókien tekstylnych naraża śro-
dowisko naturalne na coraz to większe zanieczyszczenie [3, 4]. Interesujący sposób 

utylizacji materiałów tekstylnych omówiono na przykładzie technologii konglomeratów 

bitumicznych, dodając odpad w postaci włókien do modyfikacji spoiwa asfaltowego 
jako nowej formy zbrojenia rozproszonego. 

Materiał odpadowy w postaci frakcji granulowanego oraz mielonego szkła sodo-

wego, włókien szklanych z recyklingu wraz z dodatkiem pyłów lub mączki szklanej 
znalazł zastosowanie w technologii zapraw oraz kompozytów cementowych, których 

 
1 waldemar.lasica@wat.edu.pl, Laboratorium Badawcze WIG, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, 
Wojskowa Akademia Techniczna, www.wat.edu.pl. 
2 marcin.malek@wat.edu.pl, Laboratorium Badawcze WIG, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, 

Wojskowa Akademia Techniczna, www.wat.edu.pl. 
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stosy okruchowe zaprojektowano wyłącznie z frakcji granulatów szklanych [5-11]. 

Dodatek mączki szklanej podwyższył właściwości cieplne stwardniałych kompozytów, 

struktura wewnętrzna materiału charakteryzowała się wyższym stopniem szczelności. 
Mączka szklana jako nowy substytut spoiwa cementowego, stał się inspiracją do 

rozważań autorów publikacji [12-14]. Naukowcy odnieśli się do negatywnego oddzia-

ływania materiałów pylastych na środowisko, zaproponowali rozwiązanie w postaci 

częściowej zamiany spoiwa cementowego mączką szklaną. Wyniki badań z użyciem 
mączki szklanej wykazały poprawę właściwości reologicznych, zaobserwowano wzrost 

wytrzymałości betonu na ściskanie i rozciąganie, mieszanki betonowe charakteryzo-

wały się lepszą urabialnością. 
Celem pracy jest określenie wartości spadku lub wzrostu wytrzymałości mecha-

nicznej kompozytu cementowo-szklanego modyfikowanego dodatkiem mączki szklanej 

sodowej oraz kordu tekstylnego. 

2. Charakterystyka składników kompozytu cementowo-szklanego 

Głównymi składnikami tworzącymi stos okruchowy kompozytu cementowo-szkla-

nego jest grupa frakcji granulatu szklanego o uziarnieniu 0/0,9 (0/1,0) mm, frakcja 

0,9/1,5 (1,0/2,0) mm, grupa frakcji 0/4,0 mm oraz 0/8,0 mm (frakcjonowany granulat 

otrzymany metodą mechanicznego kruszenia oraz mielenia w bębnie kulowym, płu-
kany z nadmiaru pyłu oraz oczyszczony z fragmentów etykiet syntetycznych). Wszystkie 

grupy frakcji granulatu pochodziły z procesów recyklingu stłuczki szklanej sodowej 

postkonsumpcyjnej, tj. opakowań po produktach spożywczych, mieszanki szkła zielo-
nego, brązowego, matowego oraz szkła bezbarwne – butelek, słoików jak również 

uszkodzonych wyrobów szkła kolorowego dekoracyjnego. Zaproponowano również 

w rozwiązaniach konstrukcji stosu okruchowego granulat szklany w formie ścierniwa 

przeznaczonego do procesów czyszczenia strumieniowego powierzchni. Granulaty 
pozyskane metodą implozji i w wyniku mechanicznego kruszenia w kruszarkach 

szczękowych charakteryzowały się wyraźnymi ostrymi krawędziami, powierzchniami 

w postaci odłamów muszlowych bez porów kapilarnych oraz mikrorys. Frakcje oraz 
grupy frakcji granulatów szkła otrzymane metodą kruszenia w bębnie kulowym wyróż-

niały się przewagą ziaren kubicznych otoczonych pyłem szklanym. Gęstość właściwą 

szkła określono na 2490 kg/m3, gęstość nasypowa 1400 kg/m3 oraz twardość w skali 
Mohsa równa 6. Grupa frakcji granulatu 0/8,0 mm wykazywała zawartość ziaren 

nieforemnych w ilości 2,3% (ziarna soczewkowe). 

Stos okruchowy stanowił około 73% objętości kompozytu cementowo-szklanego. 

Konstrukcja stosu okruchowego o uziarnieniu 0/8,0 mm składała się z grupy frakcji 
0/250 µm (mączka szklana sodowa) oraz z frakcji: 0,250/0,500 mm; 0,500/1,0 mm 

oraz 1,0/2,0 mm (0,9/1,5 mm). Stos o uziarnieniu 0/4,0 mm zaprojektowano z grup 

frakcji 0/250 µm (mączka szklana sodowa); frakcji 0,250/0,500 mm; 0,500/1,0 mm; 
1,0/2,0 mm (0,9/1,5 mm) oraz 2,0/4,0 mm (frakcja otrzymana z kruszenia w bębnie 

kulowym). Zaprojektowany stos okruchowy o uziarnieniu 0/2,0 mm zawierał grupy 

frakcji mączki szklanej sodowej o uziarnieniu 0/250 µm, granulaty szklane frakcji 
0,250/0,500 mm; 0,500/1,0 mm oraz 1,0/2,0 mm. 

Przykłady użytej frakcji granulatu szklanego sodowego, mączki szklanej sodowej 

0/250 µm oraz włókien kordu tekstylnego przedstawiono na rysunku 1. 
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Rysunek 1. Przykłady komponentów tworzących konstrukcję kompozytu cementowo-szklanego. A i B – 

mączka szklana sodowa 0/250 µm (powiększenie 7x, 30x), C i D – kord tekstylny, poliestrowy (powiększenie 

45x), E – granulat frakcji 0,9/1,0 mm (powiększenie 30x), F – granulat frakcji 0,9/1,0 mm (powiększenie 45x) 
[opracowanie własne] 

Wypełnienie (doziarnienie) konstrukcji stosu okruchowego stanowiła mączka szklana 
sodowa o uziarnieniu 0/250 µm otrzymana z procesów recyklingu stłuczki szklanej so-

dowej o następującym udziale frakcji (udziały procentowe frakcji w jednostce analizo-

wanej masy próbki): 0/0,063 mm – 55%; 0,063/0,125 mm – 25%; 0,125/0,250 mm – 
20% (rozkład według analizy granulometrycznej). Gęstość właściwą mączki szklanej 

przyjęto 2500 kg/m3. 

Spoiwo w składzie mieszanki stanowił cement portlandzki biały CEM I klasy 52,5 
R NA SR5 o gęstości właściwej 3090 kg/m3, gęstości w stanie luźnym 1080 kg/m3 

oraz powierzchnia właściwa wynosząca 400 m2/kg [15]. 

Aktywację reakcji hydratacji zapewniła woda zarobowa o temperaturze 23°C ±2°C, 

wartość pH = 7,3. Woda spełniała wszystkie wymagania zawarte w normie [16]. 
Efekt redukcji wody zarobowej mieszanki uzyskano dzięki wprowadzeniu domieszki 

chemicznej płynnej z surowców pochodzenia organicznego, tj. biosuperplastyfikatora 

na bazie polikarboksylanów i biomateriału roślinnego, zapewniającego dobrą urabial-
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ność oraz wymaganą klasę konsystencji. Gęstość domieszki przyjęto 1,070 g/cm3, pH 

= 5,0÷1,0 oraz zawartość jonów chlorkowych ≤ 0,1%. 

Wykorzystano również domieszkę płynną odpowietrzającą na bazie wodnego 
roztworu fosforanów, dla której zawartość jonów chlorkowych wyniosła ≤ 0,1%, 

gęstość 1,010 g/cm3 oraz pH = 4,6 (domieszka redukująca pory powietrzne, zwięk-

szająca gęstość mieszanki cementowo-szklanej). 

Dodatek włóknisty stanowił materiał odpadowy powstały z procesów recyklingu 
zużytych opon pojazdów mechanicznych, tj. kord tekstylny składający się z mieszanki 

włókien poliestrowych oraz zanieczyszczeń w postaci fragmentów gumy frakcji 

0,250/0,500 i grupy frakcji 0,500/2,0 mm. Długość włókien kordu poliestrowego 
ustalono w zakresie 1,0-5,0 mm. 

Przykłady wykonanych próbek kompozytowych cementowo-szklanych, struktury 

wewnętrznej kompozytu oraz włókien kordu tekstylnego przedstawiono na rysunku 2. 

 
Rysunek 2. Przykłady kompozytów cementowo-szklanych. A i B – stwardniałe kompozyty o uziarnieniu 
0/2,0 mm, 0/4,0 mm oraz 0/8,0 mm (powiększenie 7x), C i D – kord tekstylny, poliestrowy (powiększenie 

15x, 7x) [opracowanie własne] 

3. Metodyka projektowania 

Wybór metody projektowania analityczno-doświadczalnego składu mieszanki kom-

pozytu cementowo-szklanego podbudowany został szczegółowym przeglądem literatury 
oraz publikacji naukowych dotyczących metodyki projektowania składu mieszanek 

betonowych wieloskładnikowych, m.in. betony wysokiej wytrzymałości, betony 

wysokowartościowe, BWW/HPC, BBWW/VHPC oraz BUWW/UHPC [17-20]. Doko-
nano analizy współczesnych metod projektowania mieszanek betonu lekkiego kon-

strukcyjnego (metoda objętościowa oraz jej modyfikacja, metoda Chandra i Berntssona – 

logarytmiczne równanie wytrzymałości, metoda Chena) uwzględniających możliwość 

zastosowania lekkich kruszyw odpadowych [21-27]. 
Obszar analizy dotyczył metod projektowania mieszanek wieloskładnikowych eko-

kompozytów Green-concretes, których skład oparty jest głównie na surowcach odpa-

dowych, tj. odpadowe granulaty polimerowe lub szklane, pozyskane z procesów 
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recyklingu tworzyw sztucznych oraz opakowań produktów żywności. Metody projek-

towania kompozytów – głównie doświadczalne – zakładają możliwość modyfikacji 

struktury materiałów odpadami w postaci frakcji granulatów oraz pyłów generowanych 
technologią frezowania CNC, kruszenia mechanicznego wyrobów z tworzyw kon-

strukcyjnych, tj. poliamid PA, polifluorek winylidenu PVDF, kopolimer akrylonitrylo-

butadienowo-styrenowy ABS, termoplastyczny polimer PET oraz UPVC [28-42]. 

Zwrócono uwagę na metodykę projektowania mieszanek samozagęszczalnych SCC, 
powszechnie stosowanych w technologii produkcji prefabrykatów żelbetowych gęsto 

zbrojonych lub o wyjątkowo skomplikowanej geometrii [43-54]. Odniesiono się rów-

nież do współczesnych metod projektowania betonów zwykłych, tj. metoda trzech 
równań, metoda pojedynczego oraz podwójnego otulenia – metoda Paszkowskiego, 

metoda zaczynu oraz iteracyjna [55-64]. 

Podstawowym wymogiem stawianym stwardniałemu kompozytowi cementowo- 
-szklanemu stanowiła wysoka wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie powyżej 

fck,cube > 60 MPa osiągnięta po 28 dniach dojrzewania w warunkach normowych 

(uzyskanie klasy co najmniej C50/60 – kompozyty wysokiej wytrzymałości). Dodat-

kowo kierowano się koncepcją zastosowania w składzie mieszanki surowców odpa-
dowych z procesów recyklingu, tj. granulowanej stłuczki szkła sodowego, odpadowej 

mączki szklanej sodowej, jak również włókna z recyklingu konstrukcji wzmocnienia 

osnowy opon pojazdów mechanicznych – kordu tekstylnego lub stalowego. Zrezygno-
wano z konwencjonalnych kruszyw mineralnych, tj. naturalnych oraz skalnych łamanych 

na rzecz budowy stosu okruchowego wyłącznie z granulatów szkła sodowego, pozyska-

nego z mechanicznego oraz implozyjnego kruszenia stłuczki szklanej postkonsump-

cyjnej, tj. opakowań produktów spożywczych, butelek, słoików, odpadów szkła 
ozdobnego. 

Założono wprowadzenie do składu mączki szklanej sodowej w celu poprawy para-

metrów cieplnych stwardniałego kompozytu cementowo-szklanego, podniesienie właści-
wości termoizolacyjnych materiału. Frakcje i grupy frakcji granulatów szklanych 

wynikały z grubości ścianek kruszonych odpadów szklanych. Założono maksymalny 

wymiar kruszywa szklanego Dmax = 8,0 mm (granulat szklany z ziarnami foremnymi), 
zwrócono również uwagę na możliwość losowego pojawienia się w mieszance 

granulatów szklanych nadziarna nieforemnego o kształcie soczewkowym (fragmenty 

denek słoików oraz butelek). Stosy okruchowe szklane o różnych wariantach uziar-

nienia, tj. 0/2,0 mm; 0/4,0 mm oraz 0/8,0 mm. Dobór jakościowy oraz ilościowy 
składników mieszanki zależny był od założonych klas ekspozycji, tj. XC4, XD3, XF3, 

XA3. Klasy konsystencji to S1, S2 lub S3 ze stopniem napowietrzenia w zakresie 

3,5÷6,0%; minimalna ilość spoiwa cementowego wynosząca 360 kg/m3 oraz wartość 
wskaźnika wodno-cementowego w/c < 0,45. 

Stosy okruchowe zaprojektowano w odniesieniu do krzywych granicznych piasko-

betonów oraz betonów o podwyższonym punkcie piaskowym dla mieszanek o uziar-
nieniu 0/2,0 mm; 0/4,0 mm oraz 0/8,0 mm (metoda krzywych granicznych uziarnie-

nia). Uzyskane przesiewy z analizy granulometrycznej grup frakcji stanowiły podstawę 

do zaprojektowania wymaganych krzywych uziarnienia, założono zawartości procen-

towe wszystkich frakcji w zakresach objętych przez górną i dolną krzywą graniczną 
uziarnienia, tj. PP – punkt piaskowy, PPP – punkt pyłowo-piaskowy (zależnych od 
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klasy konsystencji, relacji spoiwa cementowego do wody c/w oraz zawartości zaprawy 

w mieszance kompozytowej). 

Przeprowadzono analizę granulometryczną spoiwa cementowego oraz mączki szkla-
nej w celu określenia procentowej zawartości grupy frakcji 0/0,250 mm (0/0,063 mm; 

0,063/0,125 mm; 0,125/0,250 mm). Procentowa zawartość grup frakcji 0/0,250 mm 

w cemencie i w mączce szklanej oraz grupa frakcji 0/0,500 w granulacie szkła sodowego 

w relacji do całkowitej zawartości grup frakcji 0/2,0 mm granulatu szklanego, umożli-
wiła zapewnienie dobrej urabialności mieszanki. Warunek dobrej urabialności zawierał 

się w przedziale od 0,83 do 0,92 (zależnie od wariantu krzywych uziarnienia, procen-

towej zawartości poszczególnych frakcji granulatów szklanych oraz składu granulo-
metrycznego spoiwa cementowego). Projektowane krzywe zakładały następujące 

zakresy procentowe (przedziały procentowe punktów charakterystycznych): warianty 1 

i 2 stosów okruchowych o uziarnieniu 0/2,0 mm – PP = 100%, PPP = 41-65%, 
warianty 1 i 2 stosów okruchowych o uziarnieniu 0/4,0 mm – PP = 85÷98%, PPP = 40-

65% oraz warianty 1 i 2 stosów okruchowych o uziarnieniu 0/8,0 mm – PP = 85-96%, 

PPP = 45-65%. 

Przykłady zaprojektowanych krzywych uziarnienia w odniesieniu do piaskobetonów, 
przyjęte wartości punktów charakterystycznych projektowanych krzywych uziarnienia 

przedstawiono na rysunku 3. 

Składy receptur kompozytu cementowo-szklanego zaprojektowano za pomocą me-
tody czterech równań (wraz ze współczynnikami przyjętymi doświadczalnie) oraz na-

niesieniem korekt ilościowych składników, wynikających z rezultatów badań doświad-

czalnych. Metoda czterech równań oparta była na rozwiązaniu równań dotyczących 

wytrzymałości charakterystycznej na ściskanie kompozytu, relacji c/w, szczelności 
struktury, konsystencji (ciekłości mieszanki) oraz kontrola ilości zaprawy w jednostce 

objętości mieszanki cementowo-szklanej. Pierwsze równanie warunkujące założoną 

wytrzymałości to równanie Bolomeya oraz modyfikacja tego równania uznawana jako 
drugi wzór wytrzymałościowy Fereta określający wytrzymałość charakterystyczną na 

ściskanie po 28 dniach dojrzewania kompozytu. Określono relację spoiwa cementowego 

do wody zarobowej (c/w), ustalono wartości współczynników doświadczalnych A1 
i A2 (zależnego od klasy cementu i rodzaju granulatu) oraz stopnień porowatości mie-

szanki cementowo-szklanej w stanie zagęszczonym. Przyjęto cement portlandzki biały 

CEM I klasy wytrzymałościowej 52,5 R NA SR5 oraz granulat łamany szkła sodo-

wego o wyraźnych ostrych krawędziach i powierzchniach w formie odłamów muszlo-
wych (bez porów kapilarnych). 

Wskaźniki wodożądności obliczono na podstawie wzorów Sterna, wprowadzono 

współczynniki korekcyjne (wskaźniki wodożądności zwiększono o wartość z zakresu 
14-18%) wynikające z odmiennej gęstości oraz rodzaju powierzchni granulatu szkla-

nego sodowego. Drugi wzór metody czterech równań zapewnił spełnienie warunku 

sumy absolutnej objętości składników mieszanki. Wzór trzeci umożliwił określenie mini-
malnej wymaganej ilości wody zarobowej dla stosu okruchowego wszystkich frakcji gra-

nulatu szklanego, wielkości ziaren cementu oraz założonej ciekłości mieszanki (uwzględ-

niono stopień zmielenia spoiwa cementowego, powierzchnia właściwa Blaine’a). Czwarty 

wzór zapewnił określenie ilości zaprawy koniecznej do otulenia ziaren powyżej 4,0 mm 
(dla mieszanek o uziarnieniu 0/8,0 mm). 
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Rysunek 3. Krzywe uziarnienia zaprojektowanych stosów okruchowych. A – dwa warianty krzywych 
uziarnienia 0/2,0 mm, B – dwa warianty krzywych uziarnienia 0/4,0 mm, C – dwa warianty krzywych 

uziarnienia 0/8,0 mm [opracowanie własne] 

4. Metodyka badawcza 

Badania wytrzymałości mechanicznej stwardniałego kompozytu cementowo-szkla-
nego przeprowadzono w zakresie statycznego oddziaływania sił, tj. wytrzymałość na 

ściskanie określona dla próbek 150 x 150 x 150 mm oraz 40 x 40 x 80 mm, wytrzy-

małość na rozciąganie przy zginaniu trzypunktowym belek 40 x 40 x 160 mm oraz 
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przy rozłupywaniu próbek 150 x 150 x 150 mm. Badaniom podlegały stwardniałe próbki 

po 14, 28, 56 oraz 90 dniach dojrzewania kompozytu. Ustalono parametry cieplne 

kompozytów cementowo-szklanych na próbkach 150 x 150 x 150 mm, tj. współczynnik 
przewodzenia ciepła, ciepło właściwe oraz dyfuzyjność cieplną materiału. Wykonano 

również badania dla mieszanek – ustalenie klasy konsystencji oraz stopnia procentowej 

zawartości powietrza. Próbki na etapie dojrzewania zabezpieczono przed uszkodzeniami 

mechanicznymi, pielęgnacja przebiegała według warunków normowych [65-67]. 
Ocenę klasy konsystencji mieszanek kompozytu cementowo-szklanego dokonano 

na podstawie przeprowadzonego badania metodą stożka opadowego [68]. Zestaw po-

miarowy składał się ze stożka Abramsa (wysokość 300 mm, średnica podstawy 200 mm, 
średnica górna 100 mm), pręta do sztychowania mieszanki (długość 600 mm, średnica 

16 mm) oraz podstawki zapewniającej wypoziomowanie płaszczyzny podstawy stożka 

Abramsa. Gotowe próbki mieszanki zostały zagęszczone prętem normowym w trzech 
warstwach grubości 10 cm we wnętrzu formy stożkowej (zagęszczanie uwzględniało 

25 zagłębień pręta dla każdej warstwie mieszanki, poziom mieszanki wyrównano 

z krawędzią podstawy górnej formy Abramsa). Forma stożkowa został usunięta w czasie 

nieprzekraczającym 5 sekund. Dokonano pomiaru i odczytu wartości opadu stożka 
mieszanki względem formy Abramsa. 

Zawartość porów powietrznych w mieszance cementowo-szklanej dokonano za 

pomocą metody ciśnieniowej przy użyciu porozymetru o objętości roboczej 8 litrów. 
Przygotowaną mieszankę umieszczono w cylindrze porozymetru, rozpoczęto zagęsz-

czanie mechaniczne w czasie nieprzekraczającym 20 sekund. Połączono część górną 

porozymetru z manometrem do cylindra zasypowego (wykonano regulację położenia 

wskazówki manometru radialnego, sprawdzono szczelność styków oraz zamocowań 
złączy). Dokonano odczytu procentowej zawartości porów powietrznych w mieszance 

[69]. 

Podstawowe badanie stwardniałego kompozytu określało wytrzymałości charakte-
rystyczną na ściskanie (fc,cube) na próbkach 150 x 150 x 150 mm [70, 71]. Dokonano 

kontroli prawidłowości działania maszyny wytrzymałościowej, tj. wybór zakresu 

pomiarowego, wprowadzenie danych materiałowych i wymiarowych, regulacja poło-
żenia płyt ściskających, funkcjonowanie czujników przemieszczeń liniowych. Próbki 

przed etapem badania zostały zweryfikowane odnośnie masy, gęstości właściwej oraz 

dopuszczalnych odchyłek wymiarowych (nierówności usunięto w procesie szlifowania 

powierzchni, oczyszczono z mleczka cementowego). Przygotowane próbki umieszczono 
na płycie dolnej w pionowej przestrzeni roboczej maszyny wytrzymałościowej typu 

Testing 5000 kN (maszyna klasy 1 z napędem hydraulicznym o dwóch zakresach gene-

rowania obciążenia). Prędkość przyrostu naprężeń w czasie ustalono na 0,5 MPa/s. 
Zastosowano obciążenie wstępne generujące naprężenia o wartości 5,0 MPa, następnie 

rozpoczęto próbę ściskania trwającą do momentu pojawienia się rys oraz spadku 

wartości siły maksymalnej. Ustalono wartości wytrzymałości na ściskanie, określono 
formę zniszczenia kompozytu, dokonano obserwacji mikrostruktury wewnętrznej oraz 

analizy rozkładu i średnicy porów powietrznych. 

Statycznej próbie ściskania (fc) podlegały również próbki 40 x 40 x 80 mm połówek 

belkowych po przeprowadzonym badaniu rozciągania przy zginaniu trzypunktowym. 
Etap badania wytrzymałości na ściskanie poprzedzono montażem dwukolumnowej przy-

stawki z płytkami generującymi obciążenie oddziałujące na powierzchnie 40 x 40 mm 
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(zakres przesuwu płytek ściskających określono na 0-15,0 mm). Próbki podlegające 

badaniom zweryfikowano pod kątem poprawności wymiarów. Próbę ściskania wyko-

nano przy użyciu maszyny wytrzymałościowej Testing 5000 kN. Zastosowano prędkość 
przyrostu naprężeń o wartości 0,5 MPa/s. Na podstawie zarejestrowanych sił niszczą-

cych określono wartość wytrzymałości na ściskanie oraz poddano ocenie formę znisz-

czenia próbek. 

Próbki belkowe 40 x 40 x 160 mm poddano próbie zginania trzypunktowego (fcf2) 
[72]. Badanie wykonano przy użyciu maszyny wytrzymałościowej ZDM-10 o napę-

dzie mechanicznym, wyposażonej w przystawkę dwukolumnową do zginania próbek 

belkowych. Dokonano pomiaru masy, gęstości właściwej kompozytu oraz weryfikacji 
wymiarów próbek belkowych. Przyjęto schemat statyczny w postaci belki swobodnie 

podpartej obciążonej siłą skupioną przyłożoną w środku rozpiętości przęsła o rozstawie 

osiowym podpór wynoszącym 120 mm. Mechanizm generujący siłę skupioną oraz 
podpory trawersy wyposażone były w rolki zapewniające swobodę obrotu belki. Pręd-

kość przemieszczenia trawersy ustalono na 5,0 mm/min. Na podstawie przeprowa-

dzonego badania określono wartości sił niszczących próbki belkowe oraz wyznaczono 

wartość wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu trzypunktowym. 
Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu (fct) określono na próbkach 

150 x 150 x 150 mm (metoda brazylijska) [73]. Badanie przeprowadzono przy użyciu 

maszyny wytrzymałościowej Testing 5000 kN. Przestrzeń robocza maszyny została 
wyposażona w przystawkę do rozłupywania generującą obciążenie liniowe oddziałujące 

na dolną oraz górną powierzchnię badanej próbki sześciennej. Zastosowano górną oraz 

dolną przekładkę z płyty pilśniowej grubości 4,0 mm w strefie kontaktu liniowego 

powierzchni cylindrycznych przystawki i powierzchni próbki kompozytowej. Prędkość 
przyrostu naprężeń w czasie określono na 0,5 MPa/s. Badanie zakończono w chwili 

pojawienia się pionowej rysy niszczącej próbkę cementowo-szklaną. Określono wartość 

siły niszczącej próbkę oraz ustalono wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu. 
Podstawowe parametry cieplne stwardniałych próbek cementowo-szklanych wyko-

nano na podstawie metody niestacjonarnej wykorzystując zestaw pomiarowy typu 

Applied Precision Isomet 2114 [74-76]. Urządzenie wyposażone zostało w dwie sondy 
pomiarowe, tj. sondę powierzchniową IPS 1100 dla materiałów twardych oraz sondę 

igłową przeznaczoną do badania właściwości cieplnych materiałów sypkich lub miękkich. 

Metoda niestacjonarna zakładała nieustalony strumień cieplny. Zapewniono stabilne 

warunki środowiskowe w czasie pomiarów parametrów cieplnych, tj. stałą wartość 
temperatury oraz wilgotności względnej powietrza wewnątrz pracowni laboratoryjnej 

(temperatura 21°C ±2°C, wilgotność względna wynosząca 44,0%). Etap pomiaru para-

metrów cieplnych kompozytu został poprzedzony procesem suszenia próbek kompozy-
towych w stałej temperaturze wynoszącej 70°C przez okres 12 godzin. Celem badania 

było określenie parametrów cieplnych stwardniałych kompozytów, tj. współczynnik 

przewodzenia ciepła (λ) [W/m·K], ciepło właściwe materiału (cp) [J/m3·K] oraz 
dyfuzyjność cieplna (a) [m2/s]. Próbki oczyszczono z nadmiaru mleczka cementowego, 

powierzchnie poddano szlifowaniu. Czas trwania badania próbki określono na zakres 

25-30 minut. Badania przeprowadzono dla próbek sześciennych 150 x 150 x 150 mm 

w kierunku prostopadłym oraz równoległym układania warstw mieszanki w formie 
(spełniono warunek minimalnego wymiaru długości, szerokości oraz wysokości badanej 

próbki wynoszący 6,0 cm). 
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5. Analiza wyników 

Badaniom podlegały serie próbek kompozytowych o nazewnictwie przedstawionym 

w tabeli 1. 

Tabela 1. Nazwy serii próbek zawierających dodatki odpadowe 

Lp. Nazwa serii próbek 

Rodzaj dodatku odpadowego 

Kord tekstylny Mączka szklana sodowa 

Ilość dodatku [% masy spoiwa cementowego] 

1 (R) – referencja 0,0 0,0 

2 M1 1,0 0,0 

3 M2 1,0 15,0 

4 M3 1,5 0,0 

5 M4 1,5 15,0 

6 M5 2,0 0,0 

7 M6 2,0 15,0 

8 M7 2,5 0,0 

9 M8 2,5 15,0 

10 M9 3,0 0,0 

11 M10 3,0 15,0 

Źródło: Opracowanie własne. 

Klasę konsystencji mieszanek cementowo-szklanych referencyjnych oraz modyfi-

kowanych materiałowo określono metodą stożka opadowego. Uzyskane klasy kon-
systencji to S1 oraz S2. Próbki serii referencyjnej (R) oraz serii M1, M2, M3, M4, M5, 

M7 oraz M9 wykazywały wartość opadu stożka pomiarowego w zakresie 41÷54 mm 

(klasa konsystencji S2). Pozostałem serie próbek, tj. M6, M8 oraz M10 uzyskały 

wartość opadu w zakresie 29-39 mm (klasa konsystencji S1). 
Zawartość procentową porów powietrznych określono za pomocą metody 

ciśnieniowej. Próbki serii referencyjnej (R) uzyskały zawartość powietrza w zakresie 

3,7-4,0%. Najmniejszą procentową wartość porów powietrznych spośród wszystkich 
modyfikacji materiałami odpadowymi wykazały próbki serii M2 wynoszącą odpo-

wiednio 3,9-4,0%. 

Wyniki badań konsystencji oraz zawartości porów powietrznych mieszanki referen-
cyjnej oraz poszczególnych modyfikacji materiałowych kompozytu cementowo-szkla-

nego przedstawiono na rysunku 4. 

Największą wartość porów powietrznych ustalono dla próbek serii M9 i M10 

(modyfikowane kordem tekstylnym oraz mączką szklaną sodową) wynoszącą odpo-
wiednio 5,1-5,4% oraz 5,6-5,8%. 

Wyniki badań określające zależność opadu stożka pomiarowego w funkcji zawar-

tości porów powietrznych dla serii próbek mieszanek referencyjnych oraz poszczegól-
nych modyfikacji przedstawiono na rysunku 5. 

Badanie wytrzymałości na ściskanie (fc,cube), zostało określone na próbkach 

sześciennych 150 x 150 x 150 mm oraz 40 x 40 x 80 mm (próbki połówki belki 
40 x 40 x 160 mm uzyskane po przeprowadzonym badaniu wytrzymałości na rozcią-

ganie przy zginaniu trzypunktowym). Próbki serii referencyjnej (R) uzyskały następujące 

średnie wartości wytrzymałości w poszczególnych okresach dojrzewania kompozytu 
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cementowo-szklanego: 75,8 MPa (14 dni); 86,8 MPa (28 dni); 93,3 MPa (56 dni) oraz 

95,6 MPa po 90 dniach. Przyrosty wytrzymałości na ściskanie w odniesieniu do serii 

próbek referencyjnych kompozytu po 14 dniach dojrzewania wyniosły odpowiednio: 
14,5% (28 dni); 23,1% (56 dni) oraz 26,1% po 90 dniach dojrzewania (procentowe 

przyrosty wytrzymałości kompozytu w funkcji czasu dojrzewania bez modyfikacji 

składu mieszanki odpadową mączką szklaną oraz kordem tekstylnym). 

Wyniki badań wytrzymałości na ściskanie (fc,cube), serii próbek sześciennych 
150 x 150 x 150 mm referencyjnych oraz poszczególnych modyfikacji mączką szklaną 

sodową oraz kordem tekstylnym kompozytu cementowo-szklanego przedstawiono na 

rysunku 6. 

 
Rysunek 4. Wyniki badań konsystencji oraz zawartości porów powietrznych. A i B – opad stożka 

pomiarowego; C i D – zawartość porów powietrznych w mieszankach cementowo-szklanych referencyjnych 
oraz modyfikowanych materiałami odpadowymi [opracowanie własne] 
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Rysunek 5. Wykresy zależności opadu stożka pomiarowego w funkcji zawartości porów powietrznych 
w mieszankach cementowo-szklanych. A – mieszanki modyfikowane kordem tekstylnym (bez dodatku 

mączki szklanej sodowej), B – mieszanki modyfikowane kordem tekstylnym oraz mączką szklaną sodową 
[opracowanie własne] 

 
Rysunek 6. Wyniki badań wytrzymałości na ściskanie (fc,cube), próbek 150 x 150 x 150 mm (KCS oraz 

modyfikacje materiałowe mączką szklaną oraz kordem tekstylnym) [opracowanie własne] 
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Wszystkie serie próbek kompozytowych cementowo-szklanych, niezależnie od 

procentowej zawartości materiałów odpadowych, wykazywały spadki wytrzymałości 

na ściskanie. Największe wartości spadków wytrzymałości po 90 dniach dojrzewania 
ustalono dla próbek serii M2, M4, M6, M8 oraz M10 (kompozytów modyfikowanych 

jednocześnie kordem tekstylnym oraz mączką szklaną sodową) wynoszące odpo-

wiednio: 17,6%; 23,2%; 26,5%; 23,8% oraz 23,4%. 

Wyniki badań wytrzymałości na ściskanie (fc,cube) w funkcji zawartości mączki 
szklanej sodowej oraz kordu tekstylnego dla serii próbek sześciennych 150 x 150 x 150 mm 

referencyjnych oraz poszczególnych modyfikacji przedstawiono na rysunku 7. 

 
Rysunek 7. Wyniki badań wytrzymałości na ściskanie (fc,cube), próbek 150 x 150 x 150 mm w funkcji 

procentowej zawartości materiałów odpadowych (KCS modyfikowany jednocześnie mączką szklaną sodową 
oraz kordem tekstylnym) [opracowanie własne] 

Serie próbek kompozytowych modyfikowanych wyłącznie odpadowym kordem 

tekstylnym (M1, M3, M5, M7 oraz M9) wykazywały spadki wytrzymałości na ściska-

nie dla wszystkich okresów dojrzewania. Największe wartości spadków określono po 
90 dniach dojrzewania odpowiednio: 1,9%; 1,8%; 12,6% oraz 12,7%. 

Wyniki badań wytrzymałości na ściskanie w funkcji zawartości kordu tekstylnego 

(bez mączki szklanej sodowej) dla serii próbek sześciennych 150 x 150 x 150 mm 
referencyjnych oraz poszczególnych modyfikacji przedstawiono na rysunku 8. 
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Rysunek 8. Wyniki badań wytrzymałości na ściskanie (fc,cube), próbek 150 x 150 x 150 mm w funkcji 

procentowej zawartości kordu tekstylnego (KCS modyfikowany wyłącznie kordem tekstylnym)  

[opracowanie własne] 

Serie próbek kompozytowych o wymiarach 40 x 40 x 80 mm zostały poddane sta-

tycznej próbie ściskania. Próbki referencyjne uzyskały następujące wartości wytrzyma-

łości w okresach dojrzewania: 89,4 MPa (14 dni) ; 96,6 MPa (28 dni); 101,0 MPa (56 dni) 

oraz 108,8 MPa po 90 dniach. 
Wyniki badań wytrzymałości na ściskanie (fc,cube), w funkcji zawartości mączki 

szklanej sodowej oraz kordu tekstylnego dla serii próbek sześciennych 40 x 40 x 80 mm 

referencyjnych oraz poszczególnych modyfikacji przedstawiono na rysunku 9. 

 
Rysunek 9. Wyniki badań wytrzymałości na ściskanie (fc,cube), próbek 40 x 40 x 80 mm (KCS oraz 

modyfikacje materiałowe mączką szklaną oraz kordem tekstylnym) [opracowanie własne] 
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Najmniejsze wartości wytrzymałości po 90 dniach dojrzewania ustalono dla próbek 

serii M6, M8 oraz M10 (modyfikowanych kordem tekstylnym oraz mączką szklaną 

sodową) wynoszące: 92,8 MPa; 94,6 MPa i 93,8 MPa co stanowiło spadek wytrzy-
małości w odniesieniu do serii referencyjnej odpowiednio o 14,7%; 13,1% oraz 13,8%. 

Wyniki badań wytrzymałości na ściskanie (fc,cube), w funkcji zawartości mączki 

szklanej sodowej oraz kordu tekstylnego dla serii próbek sześciennych 40 x 40 x 80 mm 

referencyjnych oraz poszczególnych modyfikacji przedstawiono na rysunku 10. 

 
Rysunek 10. Wyniki badań wytrzymałości na ściskanie (fc,cube), próbek 40 x 40 x 80 mm w funkcji 

procentowej zawartości materiałów odpadowych (KCS modyfikowany jednocześnie mączką szklaną sodową 
oraz kordem tekstylnym) [opracowanie własne] 

Serie próbek modyfikowanych dodatkiem kordu tekstylnego M1, M3, M5, M7 oraz 

M9 (bez zawartości mączki szklanej sodowej) uzyskały wytrzymałości na ściskanie 
wyższe w odniesieniu do serii próbek zawierających zarówno kord tekstylny oraz 

mączkę szklaną sodową wynoszące odpowiednio po 90 dniach dojrzewania: 101,7 

MPa; 101,2 MPa; 103,5 MPa; 97,7 MPa oraz 93,4 MPa. 
Wyniki badań wytrzymałości na ściskanie (fc,cube), w funkcji zawartości kordu tekstyl-

nego (bez mączki szklanej sodowej) dla serii próbek sześciennych 40 x 40 x 80 mm 

referencyjnych oraz poszczególnych modyfikacji przedstawiono na rysunku 11. 
Próbki sześcienne 150 x 150 x 150 mm zostały poddane statycznej próbie rozcią-

gania przy rozłupywaniu (fct) – metoda brazylijska. Seria referencyjna uzyskała wy-

trzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu w danych okresach dojrzewania odpo-

wiednio: 4,8 MPa (14 dni), 4,8 MPa (28 dni), 5,6 MPa (56 dni) oraz 6,2 MPa po 
90 dniach (przyrost wartości wytrzymałości między 28. a 90. dniem dojrzewania 

ustalono na 29,2%). 
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Wyniki badań wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu (fct) próbek 

150 x 150 x 150 mm kompozytu cementowo-szklanego referencyjnego oraz poszcze-

gólnych modyfikacji materiałowych przedstawiono na rysunku 12. 

 
Rysunek 11. Wyniki badań wytrzymałości na ściskanie (fc,cube), próbek 40 x 40 x 80 mm w funkcji procentowej 

zawartości kordu tekstylnego (KCS modyfikowany wyłącznie kordem tekstylnym) [opracowanie własne] 

 
Rysunek 12. Wyniki badań wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu (fct) – metoda brazylijska, 

próbki 150 x 150 x 150 mm po 14, 28, 56 oraz 90 dniach dojrzewania [opracowanie własne] 

Wszystkie serie próbek podlegające badaniom metodą brazylijską wykazały spadki 

wytrzymałości na rozciąganie względem serii referencyjnej dla każdego okresu dojrze-

wania, największe wartości spadków ustalono dla serii próbek M10 odpowiednio: 
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16,7% (14 dni, seria M10), 4,2% (28 dni), 14,3% (56 dni) oraz 14,5% po 90 dniach 

dojrzewania (modyfikowanych dodatkiem kordu tekstylnego w ilości 3,0% masy 

spoiwa cementowego oraz mączki szklanej sodowej w ilości 15,0% masy spoiwa 
cementowego). 

Wykresy zależności wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu (fct) próbek 

150 x 150 x 150 mm w funkcji procentowej zawartości kordu tekstylnego wraz z do-

datkiem mączki szklanej sodowej dla kompozytu cementowo-szklanego przedstawiono 
na rysunku 13. 

 
Rysunek 13. Wykresy zależności wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu (fct) próbek  

150 x 150 x 150 mm w funkcji procentowej zawartości dodatku kordu tekstylnego wraz z mączką szklaną 
sodową w ilości 15,0% masy spoiwa cementowego [opracowanie własne] 

Największe spadki wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu próbek mo-
dyfikowanych wyłącznie dodatkiem odpadowej mączki szklanej sodowej ustalono dla 

serii M7 odpowiednio: 4,2 MPa (14 dni); 4,4 MPa (28 dni); 4,9 MPa (56 dni) oraz 

5,1 MPa po 90 dniach dojrzewania kompozytu. 

Wykresy zależności wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu (fct) próbek 
150 x 150 x 150 mm w funkcji procentowej zawartości kordu tekstylnego bez dodatku 

mączki szklanej sodowej dla kompozytu cementowo-szklanego przedstawiono na 

rysunku 14. 
Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu trzypunktowym (fcf2) została określona 

dla próbek belkowych kompozytowych 40 x 40 x 160 mm. Wyniki badań wytrzyma-

łościowych dla serii referencyjnej w poszczególnych okresach dojrzewania wyniosły: 
6,7 MPa (14 dni); 8,4 MPa (28 dni); 9,0 MPa (56 dni) oraz 9,2 MPa po 90 dniach 

(seria referencyjna wykazała największe wytrzymałości dla każdego okresu dojrze-



 
Waldemar Łasica, Marcin Małek 

 

228 

wania kompozytu). Próbki serii podlegających modyfikacjom dodatkami odpadowymi 

wykazywały spadki wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu trzypunktowym. 

Wyniki badań wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu trzypunktowym (fcf2) 
próbek 40 x 40 x 160 mm kompozytu cementowo-szklanego referencyjnego oraz 

poszczególnych modyfikacji materiałowych przedstawiono na rysunku 15. 

 
Rysunek 14. Wykresy zależności wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu (fct) próbek 150 x 150 x 150 

mm w funkcji procentowej zawartości dodatku kordu tekstylnego bez dodatku mączki szklanej sodowej 
[opracowanie własne] 

 
Rysunek 15. Wyniki badań wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu trzypunktowym (fcf2), próbki 

40 x 40 x 160 mm po 14, 28, 56 oraz 90 dniach dojrzewania [opracowanie własne] 



Wpływ dodatku mączki szklanej oraz odpadowego kordu tekstylnego  
na wytrzymałość mechaniczną i właściwości cieplne kompozytów cementowo-szklanych 

 

229 

Największą wartość spadku wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu ustalono 

dla próbek serii M8 oraz M9 który wyniósł 17,4% po 90 dniach dojrzewania kompo-

zytu. Serie próbek modyfikowanych wyłącznie dodatkiem kordu tekstylnego uzyskały 
mniejsze wartości spadków wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu niż serie 

zawierające zarówno kord tekstylny jak i mączkę szklaną sodową. 

Wykresy zależności wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu trzypunktowym 

(fcf2) próbek belkowych 40 x 40 x 160 mm w funkcji procentowej zawartości kordu 
tekstylnego wraz z dodatkiem mączki szklanej sodowej dla kompozytu cementowo-

szklanego przedstawiono na rysunku 16. 

 
Rysunek 16. Wykresy zależności wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu trzypunktowym (fcf2) próbek 

40 x 40 x 160 mm w funkcji procentowej zawartości dodatku kordu tekstylnego wraz z mączką szklaną 
sodową w ilości 15,0% masy spoiwa cementowego [opracowanie własne] 

Wartości spadków wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu dla próbek belkowych 
modyfikowanych kordem tekstylnym po 90 dniach dojrzewania ustalono w zakresie 

5,4-15,2% względem serii referencyjnej (R), a dla próbek modyfikowanych zarówno 

kordem tekstylnym oraz mączką szklaną sodową ustalono w zakresie 9,8-17,4%. 

Wykresy zależności wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu (fcf2) próbek 
belkowych 40 x 40 x 160 mm w funkcji procentowej zawartości kordu tekstylnego bez 

dodatku mączki szklanej sodowej dla kompozytu cementowo-szklanego przedstawiono 

na rysunku 17. 
Parametry cieplne kompozytów referencyjnych oraz modyfikowanych materiałowo 

określono metodą niestacjonarną. Badaniom podlegały próbki sześcienne 150 x 150 x  

150 mm. Dokonano pomiaru wartości współczynnika: (λ) – przewodzenia ciepła 

[W/m·K], (cp) – ciepła właściwego [J/m3·K] oraz (a) – dyfuzyjności cieplnej [m2/s]. 
Wyniki badań parametrów cieplnych kompozytu cementowo-szklanego referen-

cyjnego oraz poszczególnych modyfikacji materiałowych przedstawiono na rysunku 18. 
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Rysunek 17. Wykresy zależności wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu trzypunktowym (fcf2) próbek 

40 x 40 x 160 mm w funkcji procentowej zawartości dodatku kordu tekstylnego bez dodatku mączki szklanej 
sodowej [opracowanie własne] 

Wszystkie serie próbek podlegających modyfikacjom materiałowym wykazywały 

spadek wartości współczynnika przewodzenia ciepła (λ), co oznacza poprawę właści-

wości termoizolacyjnych materiału kompozytowego. Próbki referencyjne wykazywały 
spadki współczynnika (λ) odpowiednio w okresach dojrzewania kompozytu: 1,0780 

(3,1% – 28 dni); 1,0568 (5,0% – 56 dni) oraz 1,0533 (5,3% – 90 dni) [W/m·K]. 

Wykres zależności współczynnika przewodzenia ciepła (λ) w funkcji zawartości 

kordu tekstylnego wraz z mączką szklaną sodową dla kompozytu cementowo-szkla-
nego referencyjnego oraz poszczególnych modyfikacji materiałowych przedstawiono 

na rysunku 19. 

Najniższą wartość współczynnika (λ) po upływie 90 dni dojrzewania kompozytu 
określono dla próbek serii M10 wynoszący 0,8467 [W/m·K] (spadek wartości o 19,6% 

względem serii referencyjnej). Najmniejsze wartości spadków współczynnika (λ) 

uzyskały próbki serii M1 wynoszący 0,9826 [W/m·K]. 
Wartości współczynnika ciepła właściwego (cp) dla próbek referencyjnych w po-

szczególnych okresach dojrzewania ustalono odpowiednio: 1,6567·106 [J/m3·K] (14 dni); 

1,6587·106 [J/m3·K] (28 dni); 1,6634·106 [J/m3·K] (56 dni) oraz 1,6598·106 [J/m3·K] 

(90 dni). 
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Wykres zależności współczynnika ciepła właściwego (cp) w funkcji zawartości 

kordu tekstylnego wraz z mączką szklaną sodową dla kompozytu cementowo-szkla-

nego referencyjnego oraz poszczególnych modyfikacji materiałowych przedstawiono 
na rysunku 20. 

 
Rysunek 18. Wyniki badań parametrów cieplnych próbek kompozytu cementowo-szklanego  

150 x 150 x 150 mm po 14, 28, 56 oraz 90 dniach dojrzewania. A – współczynnik przewodzenia ciepła (λ);  

B – ciepło właściwe materiału (cp); C – dyfuzyjność cieplna (a) [opracowanie własne] 

Dyfuzyjność cieplna (a) próbek kompozytowych referencyjnych w poszczególnych 

okresach dojrzewania wyniosła odpowiednio: 0,6715·10-6 m2/s (14 dni), 0,6499·10-6 

m2/s (28 dni), 0,6353·10-6 m2/s (56 dni) oraz 0,6346·10-6 m2/s (90 dni). 
Wykres zależności dyfuzyjności cieplnej (a) w funkcji zawartości kordu tekstyl-

nego wraz z mączką szklaną sodową dla kompozytu cementowo-szklanego referen-

cyjnej oraz poszczególnych modyfikacji materiałowych przedstawiono na rysunku 21. 
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Rysunek 19. Wykres zależności współczynnika przewodzenia ciepła (λ) w funkcji zawartości procentowej 

kordu tekstylnego wraz z mączką szklaną sodową [opracowanie własne] 

 
Rysunek 20. Wykres zależności ciepła właściwego kompozytu (cp) w funkcji zawartości procentowej kordu 

tekstylnego wraz z mączką szklaną sodową [opracowanie własne] 
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Rysunek 21. Wykres zależności dyfuzyjności cieplnej (a) w funkcji zawartości procentowej kordu tekstylnego 

wraz z mączką szklaną sodową [opracowanie własne] 

Próbki serii M10 uzyskały wartości współczynnika dyfuzyjności cieplnej (a) 

w poszczególnych okresach dojrzewania odpowiednio: 0,5183·10-6 m2/s (14 dni), 

0,5168·10-6 m2/s (28 dni), 0,5111·10-6 m2/s (56 dni) oraz 0,5087·10-6 m2/s (90 dni). 

6. Dyskusja 

Mączka szklana jako materiał odpadowy, mający coraz szersze zastosowanie w tech-

nologii kompozytów cementowych, stanowiła częściowy substytut w ilości 10%, 20% 

oraz 30% masy spoiwa cementowego w składzie mieszanki betonowej [77]. Badania 
doświadczalne koncentrowały się na opracowaniu nowej technologii mieszania skład-

ników kompozytu z dodatkiem mączki szklanej. Konwencjonalna technologia mieszania 

mączki szklanej wraz ze spoiwem cementowym oraz kruszywem powodowała spadki 

wytrzymałości w funkcji zwiększonego dozowania mączki. 
Drugi sposób mieszania składników polegał na dodaniu mączki szklanej do wody 

zarobowej, a następnie do mieszanki cementu i kruszyw. Autorzy rozdziału uzyskali 

również spadek wytrzymałości dla stwardniałego kompozytu (rys. 6-8), podając jako 
główną przyczynę wysoki stopień procentowej zawartości porów powietrznych przery-

wający ciągłość struktury wewnętrznej materiału, tzw. pory negatywne obniżające 

wytrzymałość mechaniczną (również dla modyfikacji mieszanek z udziałem kordu 
tekstylnego). Dodatek mączki szklanej w ilości 15% masy spoiwa cementowego po-

wodował spadek wytrzymałości na ściskanie oraz rozciąganie bez względu na udział 

kordu tekstylnego w strukturze kompozytu (rys. 12-14). Opracowana przez autorów 
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publikacji [77] nowa technologia mieszania składników mieszanki betonowej uwzględ-

niająca dodatek mączki szklanej w ilości 20% masy spoiwa cementowego wpłynęła na 

wzrost wytrzymałości na ściskanie o 30% względem betonu referencyjnego po 90 dniach 
dojrzewania. Główny czynnik podnoszący wytrzymałość mechaniczną betonu zwią-

zany był z efektem powstawania większej ilości fazy C-S-H w zaczynie cementowym. 

Określenie nowego substytutu cementu w postaci mączki szklanej na wytrzymałość 

mechaniczną betonu badali autorzy publikacji [78]. Spoiwo cementowe zastąpiono 
mączką szklaną w ilościach 10%, 20% oraz 30% jego masy. Badania doświadczalne 

wykazały zarówno wzrosty jak i spadki wartości wytrzymałości na ściskanie po 7, 14 

i 28 dniach dojrzewania próbek betonowych. Największy przyrost wytrzymałości na 
ściskanie ustalono dla modyfikacji mączką szklaną w ilości 10% masy spoiwa cemen-

towego, modyfikacje w ilościach powyżej 20% masy spoiwa cementowego obniżały 

wytrzymałości na ściskanie (próbki badane po 28 dniach dojrzewania). Wytrzymałość 
na rozciąganie przy zginaniu wzrastała wraz ze stopniową zwiększoną zawartością 

mączki szklanej (dla 10% oraz 20% zamiennika w postaci mączki szklanej). Badania 

doświadczalne autorów rozdziału wykazały spadki wytrzymałości w zakresie rozcią-

gania przy zginaniu i rozłupywaniu (rys. 12-17). Przyczyną spadków wytrzymałości 
stanowiły aglomeracje włókien tekstylnych utrudniających etap zagęszczania (odpo-

wietrzenia) mieszanki cementowo-szklanej. 

Wpływ mączki szklanej (częściowego substytutu cementu) na wytrzymałość mecha-
niczną w funkcji temperatury utwardzania kompozytu opisany został w publikacji [79]. 

Badania przedstawione przez naukowców wykazały spadek wytrzymałości betonu na 

ściskanie dla temperatury utwardzania 50°C (wyższą wytrzymałość na ściskanie wyka-

zywały próbki utwardzane w temperaturze 23°C oraz 40°C). Wzrost temperatury utwar-
dzania próbek stanowił przyczynę pojawienia się większej procentowej zawartości 

porów powietrznych w strukturze betonu, która obniżyła wytrzymałość (spadek wytrzy-

małości struktury matrycy cementowej). Zaobserwowano spadki wytrzymałości me-
chanicznej betonu modyfikowanego mączką szklaną w ilościach 10%, 20% oraz 30% 

masy spoiwa cementowego. Autorzy wykazali również spadek wytrzymałości mecha-

nicznej wynikający ze zwiększonej procentowej zawartości porów powietrznych 
struktury wewnętrznej kompozytu (spadek urabialności mieszanki wywołany efektem 

powstania aglomeracji włókiem tekstylnych). 

7. Podsumowanie 

Materiały odpadowe w postaci mączki szklanej sodowej oraz kordu tekstylnego 

spowodowały spadek wytrzymałości mechanicznej stwardniałego kompozytu cementowo-
szklanego. Przeprowadzone badania w zakresie statycznego oddziaływania obciążenia 

wykazywały spadki wytrzymałości w zakresie: 1,9-23,8% (wytrzymałość na ściskanie 

określona dla próbek sześciennych 150 x 150 x 150 mm modyfikowanych kordem 
tekstylnym); 14,5-16,7% (wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu); 5,4-17,4% 

(wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu trzypunktowym). 

Główną przyczyną spadku wytrzymałości mechanicznej stanowiły pory powietrzne 
przerywające ciągłość struktury wewnętrznej kompozytu, wprowadzenie dodatkowego 

powietrza w wyniku zwiększonej prędkości (powyżej 400 obr./min mieszania składni-

ków sypkich oraz domieszki silnie upłynniającej). Efekt powstania aglomeracji włókien 

kordu tekstylnego w strukturze kompozytu wpłynął na spadek urabialności mieszanki 
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cementowo-szklanej oraz klasy konsystencji z S2 na S1 (wzrost wodożądności mie-

szanki wynikający z absorbcji wody przez włókna tekstylne, redukcja wody zarobowej 

niezbędnej do otulenia ziaren spoiwa cementowego dla procesu hydratacji). Dodatek 
włókien kordu tekstylnego wpłynął na zwiększone dozowanie domieszki płynnej w za-

kresie 35,0-55,0% pierwotnie zastosowanej ilości upłynniacza (uzyskanie klasy konsy-

stencji S2 bez konieczności wprowadzania dodatkowej ilości wody zarobowej). 

Proponowanym rozwiązaniem ograniczającym wzrost wodożądności mieszanki 
cementowo-szklanej modyfikowanej odpadowym kordem tekstylnym jest wstępne na-

maczanie włókien w wodzie jak w przypadku porowatych silnie absorbujących kruszyw 

sztucznych stosowanych w składach betonów lekkich wysokowartościowych, mieszanek 
typu BWW oraz BBWW o niskim współczynniku wodno-cementowym z wysokim 

prawdopodobieństwem powstania skurczu autogenicznego. Innym sposobem redukcji 

zjawiska odciągania wody zarobowej od ziaren cementu przez kord tekstylny jest ich 
otulenie mleczkiem cementowym (uwzględnienie dodatkowej ilości zaczynu cemento-

wego na etapie projektowania składu receptury kompozytu wraz z domieszką płynną 

typu slump retention zachowującą stałą wartość konsystencji w czasie). 

Dodatek mączki szklanej w stałej ilości 15,0% zaprojektowanej masy spoiwa ce-
mentowego powodował spadek wytrzymałości mechanicznej kompozytu cementowo-

szklanego. Mączka szklana sodowa, stanowiąca częściowy zamiennik spoiwa cemen-

towego, nie wykazała właściwości pucolanowych po upływie 90 dni dojrzewania 
(zostaną przeprowadzone badania wytrzymałości mechanicznej po 180, 270 oraz 360 

dniach dojrzewania/pielęgnacji próbek kompozytowych). Zaobserwowano spadek 

klasy konsystencji mieszanki z S2 na S1, wzrost wskaźników wodożądności stosu 

okruchowego zaprojektowanego wyłącznie z frakcji szkła sodowego z doziarnieniem 
w postaci mączki szklanej sodowej. 

Modyfikacja dodatkami odpadowymi wpłynęła na wzrost właściwości cieplnych 

stwardniałego kompozytu cementowo-szklanego. Badania przeprowadzone metodą 
stacjonarną parametrów cieplnych kompozytu po 90 dniach dojrzewania wykazały 

spadek wartości współczynnika przewodzenia ciepła (λ) w zakresie 18,0-19,6% w odnie-

sieniu do próbek referencyjnych (spadek wartości współczynnika (λ) oznacza lepsze 
właściwości termoizolacyjne materiału, średnia wartość współczynnika λ = 0,8467 

określona po 90 dniach dojrzewania próbek kompozytowych w stabilnych warunkach 

środowiskowych). Zwiększona zawartość procentowa porów powietrznych w struk-

turze wewnętrznej kompozytu (wynikająca z obniżonej urabialność mieszanki oraz 
dłuższego czasu zagęszczania) przyczyniła się również do obniżenia wartości współ-

czynnika (λ). Materiały odpadowe w postaci kordu tekstylnego wraz z mączką szklaną 

sodową wpłynęły na wzrost właściwości termoizolacyjnych kompozytu cementowo-
szklanego kosztem spadku wytrzymałości mechanicznej. 
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Wpływ dodatku mączki szklanej oraz odpadowego kordu tekstylnego na 

wytrzymałość mechaniczną i właściwości cieplne kompozytów cementowo-

szklanych 

Streszczenie 
Temat przedstawiony w pracy dotyczy określenia wpływu zastosowania dwóch modyfikatorów na wytrzy-
małość mechaniczną i właściwości cieplne kompozytów cementowo-szklanych. Jako główne modyfikatory 

materiałowe struktury wewnętrznej kompozytów, wpływające na zmianę właściwości cieplnych, stanowiły 
domieszka odpadowego kordu tekstylnego wraz z mączką szklaną sodową. Włókna kordu tekstylnego 
pozyskano z procesów recyklingu zużytych opon pojazdów mechanicznych dodanych w ilościach od 1% 
do 3% masy spoiwa cementowego, mączkę szklaną otrzymano metodą implozyjnego kruszenia stłuczki 
szklanej postkonsumpcyjnej oraz mechanicznego mielenia drobnych frakcji granulatów szkła sodowego. 
Struktury materiałów kompozytowych zostały zaprojektowane o różnych stosach okruchowych grup frakcji 
odpadowych granulatów szklanych 0/2 mm, 0/4 mm oraz 0/8 mm. Dokonano charakterystyki składniki 
receptur kompozytów, m.in. spoiw cementowych niskoalkalicznych, domieszek płynnych wpływających 

na zmianę właściwości reologicznych mieszanek, dodatków odpadowych uszczelniających strukturę wew-
nętrzną kompozytów cementowo-szklanych. Przedstawiono wyniki badań dotyczące parametrów cieplnych, 
właściwości mieszanek cementowych, wytrzymałości mechanicznej w zakresie statycznego oddziaływania 
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siły dla stwardniałych kompozytów, tj. wytrzymałość na ściskanie, rozciąganie przy zginaniu i rozłupy-
waniu. Opisano metodykę projektowania mieszanek kompozytowych z uwzględnieniem możliwości 
wprowadzenia do składu receptur materiałów włóknistych oraz granulatów odpadowych. 
Słowa kluczowe: odpady, kompozyt, recykling, kord tekstylny, cement 

Characterization of glass flour and waste textile cord addition on the mechanical 

strength and thermal properties of cement-glass composites 

Abstract 
The topic presented in the paper concerns the determination of the impact of the use of two modifiers on 
the mechanical strength and thermal properties of cement-glass composites. As the main material modifiers 
of the internal structure of composites, affecting the change of thermal properties, they were an admixture 
of waste textile cord together with sodium glass meal. Textile cord fibers were obtained from the recycling 

processes of used motor vehicle tires added in quantities from 1% to 3% of the mass of cement binder, 
glass meal was obtained by implosion crushing of post-consumption glass cullet and mechanical grinding 
of fine fractions of sodium glass granules. The structures of composite materials have been designed with 
different piles of crumb groups of waste fractions of glass granules 0/2 mm, 0/4 mm and 0/8 mm. The 
components of composites' recipes such as low-alkaline cement binders, liquid admixtures affecting the 
change in rheological properties of mixtures, waste additives sealing the internal structure of cement-glass 
composites were characterized. The results of research concerning thermal parameters, properties of cement 
mixtures, mechanical strength in the field of static force impact for hardened composites, i.e. compressive 

strength, tensile strength at bending and splitting were presented. The methodology of designing composite 
mixtures is described, taking into account the possibility of introducing fibrous materials and waste 
granules into the composition of recipes. 
Keywords: waste, composite, recycling, textile cord, cement 
 



 

241 

Waldemar Łasica1, Marcin Małek2 

Wpływ domieszki biopolimerowej na bazie skrobi 

na właściwości mieszanek oraz stwardniałych 

kompozytów cementowo-szklanych 

1. Wstęp 

Projektowanie składu kompozytów cementowych wysokich wytrzymałości oparte 
jest na wprowadzaniu do składu domieszek chemicznych płynnych oraz proszkowych 

o zróżnicowanych bazach chemicznych. Powszechnym rozwiązaniem stało się stoso-

wanie plastyfikatorów oraz superplastyfikatorów umożliwiających uzyskanie określonych 
właściwości reologicznych mieszanek lub stwardniałych kompozytów, tj. założonej 

klasy konsystencji, czasu i średnicy rozpływu, stopnia napowietrzenia lub odpowie-

trzenia, hydrofobizacji kompozytów. Lata 50. ubiegłego stulecia stanowiły początek 

ery technologii kompozytów modyfikowanych plastyfikatorami, dwadzieścia lat później 
użyto pierwszych superplastyfikatorów SNF oraz SMF (sulfonowane żywice naftale-

nowo-formaldehydowe, sulfonowane żywice melamino-formaldehydowe oraz sulfono-

wane żywice melamino-naftalenowo-formaldehydowe). Superplastyfikatory II generacji 
zawierają związki polieteru karboksylowego PCE, sieciowane żywice akrylowe CLAP 

lub kopolimery kwasu akrylowego z akrylanami CAE [1-5]. Upłynniacze na bazie 

kwasu polikarboksylowego APC/PC rozpowszechniono w technologii kompozytów 

specjalnych samozagęszczalnych na kruszywach mineralnych lub z recyklingu RCA 
(SCC, ASCC, DCBFC) [6, 7]. 

Nową generację domieszek stanowią superplastyfikatory klasy UHRWR (Ultra 

High Range Water Reducer) jak również domieszki wykorzystujące równoległe 
działanie dwóch mechanizmów upłynniania, tj. elektrostatycznego oraz sterycznego 

(możliwość projektowania mieszanek ze stechiometryczną ilością wody). Najnowsze 

domieszki polimerowe stosuje się w recepturach kompozytów wysokowytrzymałych 
(niski wskaźnik wodno-spoiwowym lub wodno-cementowym) oraz w kompozytach 

o podwyższonych lub wysokich walorach estetycznych AC3/AC4 (odlewy elementów 

architektonicznych, obiekty małej architektury, fasady). 

Postęp w dziedzinie technologii chemicznej, nanotechnologii oraz inżynierii mate-
riałowej nakreśla kierunek rozwoju dla branży specjalizującej się w produkcji i wdra-

żaniu nowych rodzajów kompatybilnych domieszek ze spoiwami cementowymi. Bazy 

chemiczne domieszek najczęściej oparte są na grupie związków, tj. wodne roztwory 
modyfikowanych lignosulfonianów lub eterów polikarboksylowych (domieszki uplas-

tyczniające), wodne roztwory modyfikowanych polimerów lub roztworów naftalenów 

(domieszki upłynniające) jak również emulsje wodne silanów/siloksanów (domieszki 
uszczelniające, redukujące podciąganie kapilarne). Obecnie trwają badania doświad-
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czalne nad modyfikacją składu mieszanek nowymi domieszkami z grupy superplastyfi-

katorów na bazie chitozanu [8-10]. 

Uwagę w rozdziale monografii poświęcono grupie domieszek chemicznych stabili-
zujących, zwiększających więźliwość wody, nadających wyższą spoistość mieszanek 

cementowo-szklanych. Wytypowano biopolimerową domieszkę płynną na bazie skrobi 

przeznaczoną do produkcji mieszanek narażonych na samoczynne wydzielanie się 

zaczynu oraz sedymentacji jego składników (zapewnienie stabilności sedymentacyjnej 
zaczynów cementowych, cementowo-popiołowych). Domieszki stabilizujące określane 

są mianem antyrozpływowych AWA (Antiwashout Admixtures) stosowanych w tech-

nologii mieszanek zagrożonych erozją wodną. Szczególnie wysokie kryteria wymagań 
właściwości reologicznych (dotyczących kontroli rozpływu mieszanki) zmierzają 

w kierunku nowej generacji wieloskładnikowych betonów podwodnych UWC (Under-

water Concrete) oraz natryskowych DSC/WCS/EMSC (Shotcrete, Dry Sprayed Concrete, 
Wet Wprayed Concrete, Earth-Moist Sprayed Concrete) – torkrety do renowacji 

zabytków, wzmocnień konstrukcji (bazy chemiczne polialkoholi winylowych i kopoli-

merów styrenowo-karboksylowych, polisacharydy) [11-14]. 

Celem pracy jest przedstawienie wpływu domieszki biopolimerowej na bazie skrobi 
na właściwości mieszanek oraz stwardniałych kompozytów cementowo-szklanych. 

Skrobia zawarta w składzie domieszki stabilizującej stanowi nowe rozwiązanie mody-

fikacji materiałowej mieszanek cementowo-szklanych ze stosem okruchowym zapro-
jektowanym z frakcji granulowanego szkła sodowego oraz pyłu szklanego. 

2. Charakterystyka składników kompozytu cementowo-szklanego 

Konstrukcję stosu okruchowego kompozytu cementowo-szklanego stanowiły frakcje 

lub grupy frakcji granulatów szkła sodowego (68,5-73,5% objętości kompozytu). Ma-

teriał szklany pozyskano metodą implozji stłuczki szklanej lub mechanicznego krusze-
nia oraz mielenia odpadowego szkła sodowego (szkło postkonsumpcyjne), tj. opako-

wania produktów spożywczych (butelki, słoiki), kosmetyków oraz wyrobów szkła 

ozdobnego. Frakcje oraz grupy frakcji szkła sodowego, jakie użyto do zaprojektowania 
stosów okruchowych to: 0/0,9 mm (0/1,0 mm); 0,9/1,5 mm (1,0/2,0 mm); 2,0/4,0 mm; 

4,0/8,0 mm (kruszone w bębnie kulowym); 0/4,0 mm oraz 0/8,0 mm (kruszone metodą 

implozji). Wprowadzono do składu również nadziarna nieforemne (3,5% masy 
granulatu) powstałe w wyniku jednokrotnego kruszenia denek butelek oraz słoików 

(nadziarna stanowiły < 2,5% przesiewanej próbki reprezentacyjnej). Szkło odpadowe 

zostało oczyszczone z etykiet papierowych oraz z tworzyw syntetycznych. 

Zaprojektowano sześć wariantów stosów okruchowych o uziarnieniach 0/2,0 mm; 
0/4,0 mm oraz 0/8,0 mm (dwa warianty krzywych uziarnienia dla każdej grupy frakcji). 

Mieszanki granulatów składały się ze szkła zielonego, brązowego, bezbarwnego mato-

wego (groszkowane) oraz bezbarwnego transparentnego. Zdecydowano się również na 
wykorzystanie granulatów szklanych stosowanych do strumieniowo-ściernego czyszcze-

nia lub kształtowania chropowatości powierzchni, tj. ścierniwa do metali kolorowych, 

drewna, kokili oraz stali kwasoodpornej (frakcja 0/0,9 mm oraz 0,9/1,5 mm). Gęstość 
właściwa granulatów szkła sodowego wyniosła 2480 kg/m3, gęstość nasypowa 1400 kg/m3 

oraz twardość w skali Mohsa równa 6 (skład chemiczny: Fe2O3 < 0,2%; MgO < 4,0%; 

Na2O > 14,0%, SiO2 > 65,0%, CaO > 8,0% oraz Al2O3 – 0,5-2,0%). Ziarna frakcji 

0/4,0 mm oraz 0/8,0 mm (metoda implozji i mielenia) charakteryzowały się ostrymi 
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krawędziami, frakcje 2,0/4,0 mm oraz 4,0/8,0 mm (metoda mechanicznego kruszenia 

w kruszarkach szczękowych) posiadały kształt kubiczny bez ostrych krawędzi, po-

wierzchnie w formie odłamów muszlowych z mikrorysami (brak porów kapilarnych). 
Ziarna granulatu szklanego – otrzymanego metodami mechanicznego kruszenia 

stłuczki – zawierały pyły szklane frakcji 0/0,032 mm lub 0/0,025 mm wpływające na 

spadek przyczepności ziaren do matrycy cementowej (wykonano płukanie frakcji). 

Materiał uzupełniający stos okruchowy frakcji 0/4,0 mm oraz 0/8,0 mm stanowiła 
odpadowa mączka szklana sodowa o uziarnieniu 0/0,250 mm o procentowej zawartości 

poszczególnych frakcji: 0/0,020 mm – 5,0%; 0,020/0,025 mm – 5,0%; 0,025/0,032 mm – 

15,0%; 0,032/0,038 mm – 35,0%; 0,038/0,063 mm – 20,0%; 0,063/0,125 mm – 10,0%; 
0,125/0,250 mm – 10,0% (skład chemiczny: SiO2 – 70,0-74,0%; Al2O3 – 0,5-2,0%; 

CaO – 7,0-11,0%; MgO – 3,0÷5,0%; Na2O+K2O – 13,0-15,0%, Fe2O3 – 0,1% oraz 

TiO2 – 0,1%). Gęstość właściwą mączki szklanej przyjęto 2500 kg/m3, twardość 
w skali Mohsa równa 6. 

Spoiwo hydrauliczne stanowił cement portlandzki biały CEM I 52,5 R NA SR5, 

gęstość właściwa spoiwa 3100 kg/m3 (gęstość nasypowa 1080 kg/m3), powierzchnia 

właściwa według Blaine’a równej 400 m2/g, zawartość chlorków ≤ 0,04% oraz 
alkaliów Na2O ≤ 0,3% [15]. Proces hydratacji zapewniła woda zarobowa o wartości 

pH = 7,3 i temperaturze 22°C ±2°C [16]. 

Dodatki proszkowe o właściwościach pucolanowych wprowadzone do składu mie-
szanek cementowo-szklanych to popiół lotny krzemionkowy (strata prażenia: kategoria 

A ≤ 5,0%; miałkość kategorii S, wodożądność w zakresie 0,844-0,907) lub pył 

krzemionkowy kategorii 1 (strata prażenia ≤ 4,0%), zapewniające poprawę właściwości 

reologicznych mieszanki [17-20]. 
Zastosowano stabilizującą (zwiększającą więźliwość wody) domieszkę biopoli-

merową w postaci płynnej na bazie skrobi o gęstości 1,03 kg/m3 i wartości pH = 7,5 

(temperatura dozowania domieszki wynosząca 21,2°C). 

3. Metodyka projektowania 

Przyjęta metodyka projektowania kompozytów cementowo-szklanych wynikała 

z przeprowadzonej analizy współczesnych metod ustalania składów kompozytów wielo-

składnikowych na spoiwach cementowych. Zwrócono szczególną uwagę na kompozyty 
samozagęszczalne (SCC, ASCC) wykorzystujące w swoim składzie domieszki mody-

fikujące właściwości reologiczne, tj. stabilizująca mieszanki oraz regulacja lepkość 

plastycznej [21-29]. Rozważaniom poddano również metody ustalania ilościowego 

i jakościowego składników mieszanek dla kompozytów wysokich wytrzymałości oraz 
wysokowartościowych z kruszywami skalnymi łamanymi lub lekkimi (HPC, VHPC, 

UHPC) [30-33]. Dokonano przeglądu literatury oraz publikacji poruszających zagad-

nienie projektowania i technologii kompozytów typu green-composites zakładających 
możliwość użycia składników pochodzących z recyklingu tworzyw sztucznych, stopów, 

stłuczki szklanej oraz generowanych w technologii obróbki CNC półproduktów synte-

tycznych i metalowych [34-51]. 
Główne założenia projektowe mieszanek cementowo-szklanych dotyczyły uzyskania 

kompozytu wysokiej wytrzymałości (fc,cube ≥ 60 MPa po 28 dniach dojrzewania 

próbek) oraz wprowadzenie do składu jak największej ilości składników odpadowych 

eliminujących potrzebę użycia konwencjonalnych kruszyw skalnych łamanych lub 
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naturalnych. Zastosowano konstrukcję stosu okruchowego wykonanego z granulatów 

odpadowego szkła postkonsumpcyjnego, tj. kruszona mechanicznie oraz metodą implozji 

kolorowa stłuczka szklana sodowa (słoiki, butelki, opakowania produktów spożyw-
czych oraz kosmetyki). Przyjęto kombinację klas ekspozycji XC4, XD3, XF4 oraz 

XA3 determinujących zastosowanie minimalnej ilości spoiwa cementowego (cement 

portlandzki specjalny – 360 kg/m3), minimalnej klasy wytrzymałości (C35/45) oraz 

maksymalnego stosunku wodno-cementowego lub wodno-spoiwowego (w/c ≤ 0,45 lub 
w/s ≤ 0,45) [52]. Uwzględniono w składzie kompozytów możliwość użycia biopoli-

merowej domieszki płynnej stabilizującej na bazie skrobi, modyfikującej właściwości 

reologiczne mieszanek cementowo-szklanych (założone klasy konsystencji S1 i S2, 
procentowa zawartość powietrza w przedziale 3,0-4,5%). 

Koncepcja stosu okruchowego zakładała użycie kombinacji frakcji oraz grup frakcji 

granulatów szkła sodowego wraz z mączką szklaną sodową o uziarnieniu 0/0,250 mm, 
krzywe (projektowane) uziarnienia kompozytu cementowo-szklanego składały się 

z grupy frakcji 0/2,0 mm; 0/4,0 mm oraz 0/8,0 mm. Założono wartości procentowe 

punktów charakterystycznych krzywych projektowanych, tj. punkt piaskowy  

PP = 84-100%, punkt pyłowo-piaskowy PPP = 42÷65% oraz punkt pyłowy Pp = 7-10% 
(miernik urabialności bk = 0,50-0,65). Zaprojektowano po dwa warianty krzywych 

uziarnienia dla stosów okruchowych 0/2,0 mm (wariant 1 i 2: PP = 100%); 0/4,0 mm 

(wariant 1: PP = 92%; wariant 2: PP = 90%) oraz 0/8,0 mm (wariant 1: PP = 93%; 
wariant 2: PP = 84%). Maksymalny rozmiar kruszywa ustalono na Dmax = 8,0 mm. 

Frakcje mączki szklanej sodowej 0/0,020 mm; 0,020/0,025 mm; 0,025/0,032 mm; 

0,032/0,038 mm oraz 0,038/0,063 mm zastosowano w celu doziarnienia stosów okru-

chowych charakteryzujących się procentowymi zawartościami frakcji pylastych poniżej 
wymaganej wartości minimalnej wynoszącej 4,0%. Wybrane i zastosowane krzywe 

graniczne uziarnienia (dolna oraz górna, wyznaczające pole dobrego uziarnienia) 

dotyczyły projektowania kompozytów o podwyższonym punkcie piaskowym PP ≥ 80% 
oraz dla piaskobetonów. 

Analiza granulometryczna próbki reprezentacyjnej granulatu szklanego sodowego 

grup frakcji 0/2,0 mm; 0/4,0 mm oraz 0/8,0 mm (przesiewy „na sucho”) umożliwiła 
zaprojektowanie szczelnego stosu okruchowego zmodyfikowanego grupami frakcji 

mączki szklanej sodowej (procentowy rozkład frakcji 0/0,020 mm w mączce szklanej 

określony laserowym analizatorem wielkości oraz kształtu cząstek). Spoiwo cementowe 

poddano analizie rozkładu zawartości procentowej grupy frakcji pyłowej/pyłowo-piasko-
wej 0/0,250 mm wpływającej na urabialność, wodożądność oraz prędkość procesu 

wiązania i przyrostu wytrzymałości mechanicznej mieszanki cementowo-szklanej. 

Przykłady zaprojektowanych krzywych uziarnienia kompozytów cementowo-szkla-
nych zawierających frakcje mączki szklanej sodowej przedstawiono na rysunku 1. 
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Rysunek 1. Krzywe uziarnienia stosów okruchowych. A, B – warianty krzywych uziarnienia 0/2,0 mm;  

C, D – warianty krzywych uziarnienia 0/4,0 mm; E, F – warianty krzywych uziarnienia 0/8,0 mm  
[opracowanie własne] 

Ostateczny skład receptury referencyjnej oraz modyfikacji materiałowych kompo-

zytów cementowo-szklanych ustalono metodą czterech równań wraz z naniesionymi 

korektami wynikającymi z uzyskanych wyników badań doświadczalnych (wprowa-
dzenie współczynników korekcyjnych ze względu na gęstość właściwą oraz rodzaj 
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powierzchni ziaren użytego granulatu szkła sodowego dla wskaźników wodożądności 

stosu okruchowego) [53-56]. 

Równanie pierwsze tej metody dotyczy wyznaczenia średniej wytrzymałości na 
ściskanie (fcm) określonej po 28 dniach dojrzewania kompozytu – równanie wytrzyma-

łościowe Bolomeya (wybrano postać drugiego wzór Fereta uwzględniającą zawartość 

powietrza w objętości materiału). Wartości współczynników A1 i A2 przyjęto na pod-

stawie danych tabelarycznych metody czterech równań (wartości dla granulatu szkla-
nego łamanego z korektą uwzględniającą gęstość właściwą oraz dla cementu klasy 

wytrzymałościowej 52,5 MPa). Wprowadzono korektę (ze względu na klasę wytrzy-

małości powyżej C30/37 kompozytu cementowo-szklanego) zwiększającą średnią 
wartość na ściskanie (fcm) o 30% wytrzymałości charakterystycznej na ściskanie (fc,cube) 

badanej na próbkach sześciennych 150 x 150 x 150 mm. 

Drugie równanie, jako warunek konsystencji (ciekłości), uwzględniało wskaźniki 
wodożądności stosu okruchowego szklanego (wk), spoiwa cementowego (wc zależne 

od powierzchni właściwej według Blaine’a) oraz dodatków mineralnych w postaci 

spoiw pucolanowych, tj. popiołu lotnego krzemionkowego (wpl) lub pyłu krzemion-

kowego (wpk). Wskaźniki wodożądności dla klas konsystencji S1 oraz S2 mieszanki 
cementowo-szklanej przyjęto zgodnie z tabelą Sterna. Wzrost wskaźników wodożąd-

ności o wartość z przedziału 15,0÷18,0% determinowany był gęstością właściwą oraz 

rodzajem powierzchni szkła sodowego w odniesieniu do kruszyw łamanych. 
Spełnienie warunku szczelności gwarantowało równanie trzecie, określone jako 

warunek objętościowy kompozytu uwzględniający relację masy składników i ich 

gęstości (warunek sumy absolutnej objętości wszystkich składników uwzględniający 

również objętość porów powietrznych matrycy cementowej). 
Równanie czwarte (warunek urabialności) pozwoliło określić objętość absolutną 

zaprawy w strukturze kompozytu oraz ilości drobnych grup frakcji granulatu szklanego 

wraz ze spoiwem cementowym wpływającym na stopień plastyczności mieszanki ce-
mentowo-szklanej. Wprowadzono współczynniki spulchnienia (spęcznienia, rg) dla 

granulatu szklanego grubego grupy frakcji 0/8,0 mm lub frakcji 4,0/8,0 mm), tj. oto-

czenie ziaren szklanych warstwą zaprawy cementowo-szklanej (wraz z mączką szklaną 
sodową) przy uwzględnieniu warunków zagęszczania mechanicznego (pojedyncze otu-

lenie ziaren warstwą zaprawy stosu okruchowego szklanego w funkcji klasy konsy-

stencji mieszanki mierzonej metodą opadu stożka pomiarowego). Końcowe składy 

mieszanek cementowo-szklanych oraz ich modyfikacji materiałowych ustalono metodą 
analityczno-doświadczalną uwzględniającą korekty ilościowe składników. 

4. Metodyka badawcza 

Badania wytrzymałości mechanicznej w zakresie statycznego oddziaływania siły 

niszczącej i parametrów cieplnych materiału zostały określone na seriach stwardniałych 
próbek kompozytów cementowo-szklanych po 14, 28, 56 oraz 90 dniach dojrzewania 

w warunkach normowych, zabezpieczonych przed uszkodzeniami mechanicznymi [57]. 

Szeroki zakres czasowy badań laboratoryjnych wynikał z zastosowania w składach 
mieszanek kompozytowych dodatku popiołu lotnego krzemionkowego (kategorii „A”) 

wymagającego 56 dni lub 90 dni dojrzewania (ograniczenie dynamiki narastania wy-

trzymałości mechanicznej kompozytów, obniżenie ciepła hydratacji, efekt aktywności 

pucolanowej podnoszącej wytrzymałość końcową). 
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Próbki sześcienne 150 x 150 x 150 mm przeznaczono do badań wytrzymałości na 

ściskanie, rozciąganie przy rozłupywaniu (metoda brazylijska) oraz w celu ustalenia 

parametrów cieplnych materiału, tj. współczynnika przewodzenia ciepła, ciepło wła-
ściwe oraz dyfuzyjność cieplna. Badanie określające wytrzymałość na rozciąganie przy 

zginaniu ustalono na próbkach belkowych 40 x 40 x 160 mm. Każda seria próbek 

kompozytowych została zweryfikowana w zakresie jakości powierzchni (równość, 

prostopadłość ścianek, usunięcie powierzchniowego zaczynu cementowego). Doko-
nano sprawdzenia dokładności wykonania próbek (geometria, tolerancje wymiarowe), 

pomiaru wielkości fizycznych (masa oraz gęstość właściwa materiału referencyjnego 

i jego modyfikacji). Próbki niespełniające wymagań normowych odrzucono lub pod-
dano procesowi niwelowania nierówności (szlifowanie powierzchni podlegających 

dociskowi płyt maszyny wytrzymałościowej). Monitorowano warunki środowiskowe 

panujące w pracowni badawczej, tj. temperatura oraz wilgotność względna powietrza 
(dopuszczalne zakresy regulowane wymaganiami normowymi w zależności od rodzaju 

prowadzonych badań). 

Klasę konsystencji mieszanek referencyjnych oraz poszczególnych modyfikacji 

określono metodą stożka pomiarowego [58]. Gotowe próbki mieszanek cementowo- 
-szklanych układano warstwowo w stożku Abramsa (trzy warstwy grubości około 10 cm, 

sztychowane prętem normowym w ilości 25 powtórzeń dla każdej warstwy rozpo-

czynając od obrzeża formy stożkowej w kierunku jej osi symetrii). Dokonano spraw-
dzenia dwukierunkowego wypoziomowania płyty stanowiącej podstawę dla stożka 

Abramsa (warunek konieczny zapewnienia równomiernego opadu mieszanki). Podnie-

siono formę stożkową oraz dokonano pomiaru i odczytu mierzonej wielkości, tj. różnicy 

wysokości stożka utworzonego z opadu mieszanki w odniesieniu do wysokości całko-
witej formy stożkowej. 

Procentową zawartość porów powietrznych w mieszance ustalono na podstawie 

badania metodą ciśnieniową wykorzystującą porozymetr o objętości cylindra zasypowego 
równego 8 litrów [59]. Próbki mieszanki cementowo-szklanej ułożono w dwóch warst-

wach we wnętrzu cylindra, dokonano mechanicznego zagęszczenia mieszanki w czasie 

20 sekund. Zamocowano górną część porozymetru na cylindrze wypełnionym próbką 
mieszanki (sprawdzono czystość uszczelek oraz szczelność połączenia komponentów 

urządzenia pomiarowego). Manometr radialny poddano manualnej regulacji położenia 

wskazówki do pozycji początkowej. Przeprowadzono badanie oraz dokonano odczytu 

procentowej zawartości powietrza dla mieszanek cementowo-szklanych. 
Podstawowe badanie przeprowadzone na próbkach sześciennych dotyczyło określenia 

wytrzymałości na ściskanie (fc,cube). Próbę statycznego ściskania przeprowadzono przy 

użyciu maszyny wytrzymałościowej typu Testing 5000 kN (zakres pomiarowy gene-
rowanej siły od 250 do 5000 kN). Badanie poprzedzono weryfikacją prawidłowości 

działania czujników przemieszczeń liniowych oraz siły (wskazania posuwu tłoka oraz 

przyrostu wartości obciążenia) [60]. Zastosowano obciążenie wstępne generujące 
wartość naprężeń wewnętrznych wynoszących 5,0 MPa, następnie przeprowadzono 

statyczną próbę ściskania zakończonej zniszczeniem próbki, tj. moment powstania rys 

oraz spadku wartości siły (prędkość przyrostu naprężeń w czasie ustalono na wartość 

w zakresie 1,25-1,35 MPa/s, dokonano określenia formy zniszczenia próbki). Badanie 
zakończono rejestracją i zapisem odczytów mierzonych wielkości, tj. wartości siły 

niszczącej oraz wytrzymałości na ściskanie [61]. 
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Wytrzymałość na rozciąganie (fcf2) przy zginaniu trzypunktowym (3p) przeprowa-

dzono na próbkach belkowych dla statycznego zakresu działania obciążenia [62]. Przy-

jęto model belki swobodnie podpartej obciążonej pojedynczą siłą skupioną przyłożoną 
w środku rozpiętości przęsła o rozstawie w osiach podpór wynoszącym 120 mm. 

Prędkość przemieszczenia trawersy ustalono na 5 mm/min. Zastosowano maszynę 

wytrzymałościową typu ZDM10 o napędzie mechanicznym, wyposażonej w moduł 

trawersy i siły skupionej do badania wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu. 
Badanie poprzedzono sprawdzeniem swobody obrotu rolek podporowych oraz rolki 

siły skupionej. Zamocowana próbka belkowa na rolkach podporowych trawersy została 

poddana statycznej próbie zginania. Badanie zakończył moment pojawienia się rysy 
niszczącej próbkę oraz spadek rejestrowanej wartości siły. Dokonano odczytu wartości 

siły niszczącej oraz wyznaczono wartość wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu 

trzypunktowym. 
Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu (fct) określono na próbkach sze-

ściennych (metoda brazylijska) [63]. Próbki umieszczono w przestrzeni roboczej 

maszyny wytrzymałościowej typu Testing 5000 kN. Zweryfikowano prawidłowość 

zamocowania próbek sześciennych, tj. osiowe położenie próbek względem osi pio-
nowej układu dwóch płyt generujących obciążenie. Zastosowano przystawkę przezna-

czoną do badania wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu (dwie belki z po-

wierzchniami cylindrycznymi wzajemnie połączone w pojedynczy moduł generujący 
obciążenie liniowe). Prędkość przyrostu naprężeń w czasie ustalono na 0,5 MPa/s. 

Zakończenie etapu badania wytrzymałości na rozciąganie zostało poprzedzone powsta-

niem odprysków na powierzchni kompozytu oraz propagacją rysy pionowej wzdłuż 

płaszczyzny pionowej próbki. Dokonano odczytu wielkości siły oraz wyznaczono 
wartość wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu. 

Parametry cieplne kompozytów cementowo-szklanych określono na próbkach 

sześciennych poddanych suszeniu w temperaturze 70°C ±5°C do osiągnięcia stałej masy. 
Badanie przeprowadzono za pomocą zestawu pomiarowego typu Applied Precision 

Isomet 2114 wyposażonego w dwie sondy (powierzchniowa typu IPS 1100 oraz igłowa 

do badania materiałów sypkich) [64-66]. Wytypowano serię próbek sześciennych speł-
niających warunek minimalnych wymiarów, tj. 6,0 cm dla trzech wymiarów próbki. 

Badanie przeprowadzono metodą niestacjonarną zakładającą nieustalony strumień 

cieplny (monitorowano wartości warunki środowiskowe panujące w pracowni, tj. 

temperatura powietrza o wartości 20,5°C ±2,0°C oraz wilgotność względna powietrza 
wynosząca 46,0 ±1,0%). Przeprowadzone pomiary umożliwiły określenie wartości para-

metrów cieplnych kompozytów, tj. (λ) – współczynnik przewodzenia ciepła [W/m·K], 

(a) – dyfuzyjność cieplna [m2/s] oraz (cp) – ciepło właściwe materiału [J/m3·K]. 

5. Analiza wyników 

Badania przeprowadzono na seriach próbek kompozytu cementowo-szklanego 

o nazewnictwie przedstawionym w tabeli 1. 
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Tabela 1. Nazwy serii próbek modyfikowanych domieszką biopolimerową 

Lp. Nazwa serii próbek 
Zawartość domieszki biopolimerowej na 

bazie skrobi 

[% masy spoiwa cementowego] 

1 (Ref) – referencja 0 

2 Mod1 0,25 

3 Mod2 0,50 

4 Mod3 0,75 

5 Mod4 1,00 

6 Mod5 1,25 

7 Mod6 1,50 

8 Mod7 1,75 

9. Mod8 2,00 

10 Mod9 2,25 

11 Mod10 2,50 

Źródło: Opracowanie własne. 

Próbki mieszanek cementowo-szklanych poddano badaniu określającemu klasę 

konsystencji metodą opadu stożka pomiarowego. Wyniki badań wykazały spadek 
klasy konsystencji mieszanek z S2 na S1. Próbki referencyjne uzyskały wartość opadu 

stożka w zakresie 46-51 mm (klasa konsystencji S2). Serie próbek od Mod1 do Mod4 

uzyskały wartości opadu stożka w zakresach 40-53 mm. Graniczne wartości klasy kon-

systencji wykazały próbki serii Mod5 uzyskujące wartości opadu w zakresie 38-44 mm 
(klasy konsystencji S2/S1). Klasa konsystencji S1 została osiągnięta dla próbek serii od 

Mod6 do Mod10 w zakresie 32-42 mm wartości opadu stożka pomiarowego. 

Wartości opadu stożka pomiarowego w funkcji zawartości domieszki biopolimerowej 
na bazie skrobi dla próbek mieszanki referencyjnej i poszczególnych modyfikacji 

przedstawiono na rysunku 2. 

 
Rysunek 2. Wartości opadu stożka pomiarowego (średnie wartości) w funkcji procentowej zawartości 

domieszki biopolimerowej [opracowanie własne] 
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Procentową zawartość powietrza w mieszankach cementowo-szklanych ustalono 

metodą ciśnieniową. Próbki referencyjne uzyskały zakres zawartości powietrza wyno-

szący 3,3-3,7%. Najmniejszą ilość powietrza uzyskały mieszanki serii Mod2 w za-
kresie 3,3-3,7%. 

Wyniki badań klasy konsystencji oraz zawartości porów powietrznych mieszanki 

referencyjnej oraz poszczególnych modyfikacji przedstawiono na rysunku 3. 

 
Rysunek 3. Wyniki badań klasy konsystencji oraz zawartości porów powietrznych (średnie wartości) dla 

mieszanek cementowo-szklanych modyfikowanych domieszką biopolimerową [opracowanie własne] 

Najwyższą zawartość powietrza ustalono dla próbek serii Mod7 do Mod10 powyżej 

4,0%. 

Wyniki badań przedstawiające zależność procentowej zawartości porów powietrz-
nych w funkcji ilości domieszki biopolimerowej dla mieszanek referencyjnych i po-

szczególnych modyfikacji przedstawiono na rysunku 4. 

 
Rysunek 4. Wykresy zależności procentowej zawartości porów powietrznych (średnia wartość) w funkcji 

ilości domieszki biopolimerowej [opracowanie własne] 
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Wytrzymałość na ściskanie w zakresie statycznego oddziaływania obciążenia 

(fc,cube) określono dla próbek sześciennych normowych 150 x 150 x 150 mm. Próbki 

referencyjne po 14, 28, 56 oraz 90 dniach dojrzewania kompozytu uzyskały średnią 
wartość wytrzymałości wynoszącą odpowiednio: 68,9 MPa; 84,7 MPa; 91,3 MPa oraz 

96,2 MPa. 

Wyniki badań wytrzymałości na ściskanie (fc,cube) dla serii próbek referencyjnych 

oraz poszczególnych modyfikacji domieszką biopolimerową przedstawiono na rysunku 5. 

 
Rysunek 5. Wyniki badań wytrzymałości na ściskanie (fc,cube) próbek kompozytu cementowo-szklanego 

referencyjnego oraz modyfikacje domieszką biopolimerową [opracowanie własne] 

Największe wartości wytrzymałości po 90 dniach dojrzewania kompozytu uzyskały 

próbki serii Mod10 wynoszącej średnio 109,5 MPa (przyrost wartości wytrzymałości 

o 13,8% względem serii referencyjnej). Najmniejsze wartości przyrostu wytrzymałości 

ustalono dla próbek serii referencyjnej oraz Mod1 i Mod2 będące w zakresie dokład-
ności oraz błędu pomiarowego maszyny wytrzymałościowej. 

Wyniki badań wytrzymałości na ściskanie (fc,cube) w funkcji procentowej zawartości 

domieszki biopolimerowej na bazie skrobi dla serii próbek referencyjnych oraz mody-
fikacji przedstawiono na rysunku 6. 

Metodą brazylijską określono wartości wytrzymałości na rozciąganie (fct) przeprowa-

dzonej na próbkach sześciennych normowych 150 x 150 x 150 mm. Próbki referencyjne 

uzyskały średnią wartość wytrzymałości po 14, 28, 56 oraz 90 dniach dojrzewania 
równą odpowiednio: 5,1 MPa; 5,3 MPa; 5,9 MPa oraz 6,1 MPa. 

Wyniki badań wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu (fct) próbek kom-

pozytu cementowo-szklanego referencyjnego oraz modyfikowanych domieszką biopo-
limerową przedstawiono na rysunek 7. 
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Rysunek 6. Wyniki badań wytrzymałości na ściskanie (fc,cube) w funkcji procentowej zawartości domieszki 

biopolimerowej dla próbek kompozytu cementowo-szklanego [opracowanie własne] 

Największe średnie wartości wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu po 

90 dniach dojrzewania kompozytu cementowo-szklanego określono dla próbek serii od 
Mod7 oraz Mod10 wynoszących odpowiednio: 7,1 MPa (serie Mod7 i Mod8) oraz  

7,3 MPa dla serii Mod9 i Mod10. Przyrost wartości wytrzymałości na rozciąganie przy 

rozłupywaniu po 90 dniach dojrzewania próbek serii Mod10 określono na 19,7% 

w odniesieniu do serii referencyjnej. 
Wykresy zależności wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu (fct) próbek 

kompozytowych w funkcji procentowej zawartości domieszki biopolimerowej na bazie 

skrobi przedstawiono na rysunku 8. 
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Rysunek 7. Wyniki badań wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu (fct) po 14, 28, 56 oraz 90 dniach 

dojrzewania kompozytu cementowo-szklanego [opracowanie własne] 

 
Rysunek 8. Wykresy zależności wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu (fct) próbek kompozytowych 

w funkcji procentowej zawartości domieszki biopolimerowej [opracowanie własne] 
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Badanie wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu trzypunktowym (fcf2) przepro-

wadzono na próbkach belkowych normowych 40 x 40 x 160 mm. Seria referencyjna 

próbek po 14, 28, 56 oraz 90 dniach dojrzewania kompozytu uzyskała średnie wartości 
wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu równą odpowiednio: 6,2 MPa; 6,8 MPa; 

7,0 MPa oraz 7,5 MPa. 

Wyniki badań wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu trzypunktowym (fcf2) 

próbek kompozytu cementowo-szklanego referencyjnego oraz modyfikowanych do-
mieszką biopolimerową przedstawiono na rysunku 9. 

 
Rysunek 9. Wyniki badań wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu trzypunktowym (fcf2) po 14, 28, 56 

oraz 90 dniach dojrzewania kompozytu cementowo-szklanego [opracowanie własne] 

Największą średnią wartość wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu (fcf2) 
trzypunktowym po 14, 28, 56 oraz 90 dniach dojrzewania kompozytu określono dla 

próbek serii Mod9 wynoszące odpowiednio: 6,6 MPa; 7,4 MPa; 7,9 MPa oraz 8,1 MPa 

(największy przyrost średniej wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu wynoszący 

8,0% dla próbek serii Mod9 w odniesieniu do serii próbek referencyjnych). 
Wykresy zależności wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu trzypunktowym 

(fcf2) próbek kompozytowych w funkcji procentowej zawartości domieszki biopolime-

rowej na bazie skrobi przedstawiono na rysunku 10. 
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Rysunek 10. Wykresy zależności wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu (fcf2) próbek kompozytowych 

w funkcji procentowej zawartości domieszki biopolimerowej [opracowanie własne] 

Zestaw pomiarowy Applied Precision Isomet 2114 umożliwił określenie para-

metrów cieplnych stwardniałych kompozytów cementowo-szklanych przy zastosowaniu 

metody niestacjonarnej. Badaniom podlegały próbki sześcienne normowe 150 x 150 x 
150 mm dla których wyznaczono wartości parametrów cieplnych, tj. (λ) – współ-

czynnik przewodzenia ciepła [W/m·K], dyfuzyjność cieplna [m2/s] oraz (cp) – ciepło 

właściwe materiału [J/m3·K]. 
Wyniki badań parametrów cieplnych (λ, cp, a) kompozytów cementowo-szklanych 

próbek referencyjnych oraz poszczególnych modyfikacji domieszką biopolimerową na 

bazie skrobi przedstawiono na rysunku 11. 

Próbki referencyjne po 14, 28, 56 oraz 90 dniach dojrzewania uzyskały wartości 
współczynnika przewodzenia ciepła (λ) kompozytu odpowiednio: 1,1076 [W/m·K]; 

1,1088 [W/m·K] (+8,9%); 0,9879 [W/m·K] (-10,8%) oraz 0,9234 (-16,6%) [W/m·K]. 

Najkorzystniejsze (najniższe) wartości współczynnika przewodzenia ciepła (λ) określono 
dla próbek serii od Mod8 do Mod10 wynoszących odpowiednio: 0,8865 [W/m·K]; 

0,8823 [W/m·K] (-0,5%) oraz 0,8752 (-1,3%) [W/m·K]. 

Wartości ciepła właściwego (cp) stwardniałych próbek referencyjnych zostały okre-
ślone po 14, 28, 56 oraz 90 dniach dojrzewania kompozytu wynosząc odpowiednio: 

1,6756·106 [J/m3·K]; 1,6533·106 [J/m3·K]; 1,6668·106 [J/m3·K] oraz 1,6589·106 
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[J/m3·K]. Próbki referencyjne kompozytu cementowo-szklanego uzyskały wartości 

współczynnika dyfuzyjności cieplnej (a) odpowiednio: 0,6610·10-6 [m2/s] (14 dni); 

0,6102·10-6 [m2/s] (28 dni); 0,5927·10-6 [m2/s] (56 dni) oraz 0,5566·10-6 [m2/s] (90 dni). 
Najniższą wartość dyfuzyjności cieplnej materiału (a) określono dla serii Mod10 próbek 

wynoszącej 0,5276·10-6 [m2/s] po 90 dni dojrzewania kompozytu cementowo-szklanego. 

Podstawowe statystyki mierzonych wielkości, tj. wytrzymałości mechanicznej, opadu 

stożka pomiarowego i procentowej zawartości powietrza w mieszance dla próbek 
referencyjnych oraz poszczególnych modyfikacji domieszką biopolimerową na bazie 

skrobi przedstawiono na rysunku 12. 

 
Rysunek 11. Wyniki badań parametrów cieplnych (λ, cp, a) próbek kompozytowych cementowo-szklanych po 

14, 28, 56 oraz 90 dniach dojrzewania [opracowanie własne] 
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Rysunek 12. Podstawowe statystyki mierzonych wielkości kompozytu cementowo-szklanego po 90 dniach 
dojrzewania [opracowanie własne] 
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6. Dyskusja 

Skrobia w postaci proszku pozyskanego z przetwórstwa kukurydzy stanowiła obszar 

rozważań Autorów publikacji [67], którzy na podstawie badań doświadczalnych określili 

wpływ domieszki skrobi na właściwości reologiczne mieszanki betonowej oraz właści-
wości wytrzymałości mechanicznej betonu. Naukowcy zaproponowali innowacyjne 

rozwiązanie w technologii betonów cementowych, modyfikując skład referencyjny 

mieszanki domieszką skrobi kukurydzianej w ilościach 1,0%; 3,0% oraz 5,0% masy 

spoiwa cementowego. Główny skład mieszanki zawierał kruszywo drobne grup frakcji 
0/4,75 mm; kruszywo grube grup frakcji 2,36/12,5 mm; cement portlandzki klasy 

wytrzymałościowej > 23,0 MPa oraz wodę zarobową (stosunek wodno-cementowy 

wynoszący 0,47). Podstawowe badanie w zakresie właściwości reologiczny mieszanki 
dotyczyło ustalenia wartości opadu stożka pomiarowego dla danej modyfikacji procen-

towej domieszką skrobi. Wyniki badań Naukowców wykazały tendencję wzrastającej 

wartości opadu stożka wraz ze zwiększeniem dozowania domieszki skrobi kukury-
dzianej. Autorzy rozdziału, na podstawie badań doświadczalnych uzyskali stopniowy 

spadek wartości opadu stożka pomiarowego w funkcji masy użytej domieszki płynnej 

biopolimerowej na bazie skrobi (zmiana klasy konsystencji z S2 na S1 przy ilości 

domieszki powyżej 1,25% do 2,50% masy spoiwa cementowego, rysunek 2 i 3). 
Przyczyny w uzyskaniu odmiennych wyników opadu stożka mieszanek betonowych 

oraz cementowo-szklanych stanowią różnice w koncepcji konstrukcji stosu okrucho-

wego (graniczne krzywe uziarnienia), inne udziały procentowe frakcji w strukturze 
stosu okruchowego (zmiana wartości wskaźników wodożądności stosu) oraz rodzaj kru-

szywa (mineralne naturalne, granulat szkła sodowego wraz z mączką szklaną sodową). 

Ostatecznie klasy konsystencji w obu przypadkach otrzymano jako S1, tj. wartości 

opadów stożka poniżej 40 mm. Wytrzymałość na ściskanie została określona na 
podstawie badań w zakresie statycznego oddziaływania obciążenia na próbkach 

sześciennych 100 x 100 x 100 mm (w przypadku Autorów publikacji [67]) i dla próbek 

150 x 150 x 150 mm wykonanych przez Autorów rozdziału. Modyfikacja receptury 
mieszanki betonowej skrobią w postaci proszku w ilości 1,0% masy spoiwa cemen-

towego wpłynęła na wzrost wytrzymałości betonu na ściskanie o 18,2% w odniesieniu 

do próbek referencyjnych po 28 dniach dojrzewania (domieszka skrobi w ilości 1,0% 
masy spoiwa cementowego wpłynęła na największą wartość wzrostu wytrzymałości 

z trzech modyfikacji). Autorzy rozdziału uzyskali tendencję wzrostową wartości wytrzy-

małości na ściskanie dla 14, 28, 56 oraz 90 dni dojrzewania kompozytu cementowo-

szklanego (wzrost wytrzymałości określono na 13,8% w odniesieniu do próbek refe-
rencyjnych). Każda kolejna procentowa modyfikacja składu mieszanki domieszką 

biopolimerową na bazie skrobi wpływała na wzrost wytrzymałości na ściskanie 

(badania Autorów rozdziału, rysunek 5 i 6). Autorzy publikacji [67] uzyskali kolejne 
wzrosty wytrzymałości na ściskanie dla próbek betonowych modyfikowanych domieszką 

skrobi w ilości 3,0% i 5,0% masy spoiwa cementowego (wzrost wytrzymałości odpo-

wiednio o 16,9% i 10,2% w odniesieniu do próbek referencyjnych). 
Wpływ nowej domieszki organicznej na właściwości kompozytów cementowych 

(zaczynów i zapraw) określili Autorzy publikacji [68]. Temat przewodni dotyczył możli-

wości zastosowania domieszek na bazie skrobi jako głównych składników regulują-

cych czas wiązania zapraw cementowych bez efektu spadku wytrzymałości mecha-
nicznej. Rozważaniom podlegały domieszki na bazie skrobi laboratoryjnej (roz-
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puszczalna, LS – laboratory starch) oraz z maranty trzcinowej (AR – arrowroot starch) 

dozowane w zakresie od 0,50% do 2,50% masy spoiwa cementowego (dozowanie co 

0,50%). Badania koncentrowały się nie tylko na wytrzymałości mechanicznej 
kompozytów, ale również dotyczyły określeniu wpływu dwóch rodzajów domieszek 

na wartość skurczu, nasiąkliwości, rozpływu oraz czasu wiązania zapraw. Próbki kom-

pozytowe wykonano z kruszywa drobnego naturalnego frakcji 0,1/1,0 mm, cementu 

portlandzkiego oraz wody zarobowej (stały stosunek wodno-cementowy równy 0,50 
dla wszystkich receptur). 

Badania laboratoryjne wykazały spadek referencyjnej konsystencji mieszanek zapraw 

przy założeniu utrzymania stałego stosunku wodno-cementowego. Zapewnienie stałej 
klasy konsystencji generowało konieczność zwiększonego dozowania wody zarobowej, 

tj. dla skrobi laboratoryjnej należało dodatkowo wprowadzić do składu mieszanki 

zaprawy dodatkowo 33,33% więcej wody zarobowej, a w przypadku skrobi maranta 
wartość 29,63% (domieszka skrobi laboratoryjnej charakteryzowała się mniejszą war-

tością rozpływu przy stałej wartości w/c). Porównując otrzymane wyniki badań właści-

wości mieszanek zapraw cementowych Autorów publikacji [68] oraz cementowo- 

-szklanych przygotowanych przez Autorów rozdziału, można jednoznacznie podkreślić 
fakt wzrostu wodożądności stosu okruchowego zarówno mieszanek cementowych na 

kruszywie naturalnym oraz zaprojektowanych z grup frakcji granulatów szkła sodowego. 

Badania laboratoryjne przeprowadzone po 14 dniach dojrzewania zapraw wykazały 
spadki wartości wytrzymałości na ściskanie próbek o 9,1% niezależnie od ilości oraz 

rodzaju zastosowanej domieszki w postaci skrobi (Autorzy rozdziału uzyskali wzrost 

wytrzymałości o 20,8%; rysunek 5 i 6). Wzrosty wytrzymałości na ściskanie o 4,0% 

ustalono dla serii zapraw cementowych poddanych badaniu po 56 dniach dojrzewania 
próbek (w przypadku kompozytów cementowo-szklanych uzyskano wzrost o 8,1%, 

rysunek 5 i 6). Modyfikacje próbek zapraw cementowych skrobią, niezależnie od ilości 

procentowej domieszki oraz jej rodzaju, nie wpływały w kolejnych okresach badań na 
wzrost wytrzymałości na ściskanie. 

Zagadnienie trwałości oraz wytrzymałości mechanicznej betonów poruszyli Autorzy 

publikacji [69], którzy zaproponowali modyfikację materiałową mieszanek betonowych 
domieszkami w postaci proszków dwóch rodzajów skrobi, tj. otrzymanej z manioku 

(CA – cassava, aktywowana wodą o temperaturze w zakresie od 70°C do 90°C, średni 

rozmiar cząstek równy 14 µm) oraz z kukurydzy (MS – maize, średni rozmiar cząstek 

równy 25 µm). Domieszki użyto w ilości 0,50%; 1,0%; 1,5% oraz 2,0% masy spoiwa 
cementowego. Stosy okruchowe mieszanek betonowych zaprojektowano na bazie 

kruszywa łamanego w postaci granitu o uziarnieniu 0/22,0 mm. Spoiwo w mieszance 

betonowej stanowił cement portlandzki CEM I 52,5 N (stała wartość stosunku wodno- 
-cementowego wynoszącego 0,54). Badania w zakresie konsystencji wykazały spadki 

wartości opadu stożka pomiarowego wraz ze wzrostem zawartości procentowej do-

mieszki skrobi CA lub MS (spadki odpowiednio o 72,9% oraz 69,4% względem próbek 
referencyjnych). Zależność spadku wartości opadu stożka w funkcji procentowej 

zawartości domieszki biopolimerowej również uzyskali Autorzy rozdziału (rysunek 2 i 3). 

Próbki betonowe modyfikowane skrobią CA wykazywały wytrzymałości na ściskanie 

równą 70 MPa już po 56 dniach dojrzewania, próbki zawierające skrobię typu MS 
uzyskały zbliżoną wytrzymałość wytrzymałości po upływie ponad 200 dni dojrze-

wania. Wszystkie procentowe modyfikacje materiałowe domieszkami skrobi z manioku 
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i kukurydzy w formie proszkowej wpływały na wzrost wytrzymałości na ściskanie 

próbek betonowych (Autorzy rozdziału uzyskali tendencję wzrostu wytrzymałości na 

ściskanie w funkcji procentowej zawartości domieszki biopolimerowej, rysunek 5 i 6). 

7. Podsumowanie 

Zastosowanie zmiennego dozowania domieszki chemicznej płynnej biopolimerowej 

na bazie skrobi wpłynęło na szereg zmian: 

1. W zakresie właściwości reologicznych mieszanki cementowo-szklanej: 

• ograniczenie zjawiska „bleedingu” na górnej powierzchni zacieranej zagęszczonej 

mechanicznie mieszanki cementowo-szklanej; 

• redukcja efektu migracji zaczynu cementowego lub cementowo-popiołowego do 
górnych warstw mieszanki cementowo-szklanej (stabilność zaczynu cementowego 

lub cementowo-popiołowego na etapie mechanicznego zagęszczania mieszanki); 

• uzyskanie efektu antyrozpływowego mieszanki cementowo-szklanej ze stosem okru-

chowym zaprojektowanym z podwyższonym punktem piaskowym (brak zjawiska 
odsączania wody); 

• brak efektu wydzielania wody zarobowej na powierzchniach bocznych próbek kom-

pozytu cementowo-szklanego po usunięciu form (zapewnienie stabilności wody 

zarobowej niezbędnej do zapewnienia wymaganej klasy konsystencji mieszanki oraz 
do przebiegu procesu hydratacji cementu); 

• spadek klasy konsystencji z S2 na S1 mieszanki cementowo-szklanej po dozowaniu 

domieszki biopolimerowej w ilościach 0,75%, 1,00%, 1,25%, 1,50%; 1,75%; 2,00%; 

2,25% oraz 2,50% zaprojektowanej masy spoiwa cementowego (cement portlandzki 

biały CEM I 52,5 R NA SR5), redukcja wartości opadu stożka pomiarowego 
o 27,4% dla modyfikacji mieszanki domieszką w ilości 2,50% masy spoiwa 

cementowego w odniesieniu do mieszanki referencyjnej; 

• spadek urabialności mieszanki cementowo-szklanej, dłuższy czas zagęszczania; 

• wzrost procentowej zawartości powietrza w mieszance cementowo-szklanej 

w zakresie 6,1-30,3%. 
2. W zakresie wytrzymałości mechanicznej stwardniałego kompozytu cementowo-

szklanego: 

• wzrost wytrzymałości na ściskanie próbek sześciennych w odniesieniu do referen-

cyjnych po 14, 28, 56 oraz 90 dniach dojrzewania kompozytu cementowo-szkla-
nego uzyskano wartości wzrostu odpowiednio: 20,8%; 6,0%; 8,1% oraz 13,8% 

(modyfikacja domieszką w ilości 2,50% masy spoiwa cementowego); 

• wzrost wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu próbek sześciennych 

w odniesieniu do referencyjnych po 14, 28, 56 oraz 90 dniach dojrzewania kom-

pozytu cementowo-szklanego uzyskano wartości wzrostu odpowiednio: 19,6%; 
26,4%; 20,3% oraz 19,7% (modyfikacja domieszką w ilości 2,50% masy spoiwa 

cementowego); 

• wzrost wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu trzypunktowym próbek belko-

wych w odniesieniu do referencyjnych po 14, 28, 56 oraz 90 dniach dojrzewania 
kompozytu cementowo-szklanego uzyskano wartości wzrostu odpowiednio: 8,1%; 

5,9%; 8,6% oraz 6,7% (modyfikacja domieszką w ilości 2,50% masy spoiwa 

cementowego). 



 
Waldemar Łasica, Marcin Małek 

 

262 

3. W zakresie właściwości cieplnych stwardniałego kompozytu cementowo-szkla-

nego: 

• spadek wartości współczynnika przewodzenia ciepła (λ) próbek sześciennych 

w odniesieniu do referencyjnych po 14, 28, 56 oraz 90 dniach dojrzewania kompo-
zytu cementowo-szklanego uzyskano wartości wzrostu odpowiednio: 4,0%; 8,9%; 

8,0% oraz 5,2% (modyfikacja domieszką w ilości 2,50% masy spoiwa cemento-

wego). Spadek wartość współczynnika przewodzenia ciepła (λ) oznacza korzyst-

niejsze właściwości termoizolacyjne materiału. 
Główny czynnik, wpływający na wzrost wytrzymałości mechanicznej stwardniałych 

próbek kompozytów cementowo-szklanych, stanowi redukcja migracji zaczynu cemen-

towego lub cementowo-popiołowego w strukturze mieszanki na etapie zagęszczania 
mechanicznego jej składników (zapobieganie utracie zaprojektowanej ilości wody 

zarobowej niezbędnej do zapewnienia procesu wiązania zaczynu, możliwość pełnego 

otoczenia ziaren granulatu szkła sodowego zaczynem cementowym). 
Zastosowanie domieszki płynnej biopolimerowej na bazie skrobi zapewnia uzyska-

nie wielu korzystnych zmian właściwości reologicznych w technologii mieszanek ce-

mentowo-szklanych. Domieszka biopolimerowa stabilizująca na bazie skrobi stanowi 

nowe rozwiązanie w modyfikacji materiałowej składu mieszanek na spoiwach cemen-
towych. 
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Wpływ domieszki biopolimerowej na bazie skrobi na właściwości mieszanek 

oraz stwardniałych kompozytów cementowo-szklanych 

Steszczenie 
Tematem pracy jest wpływ domieszki biopolimerowej na właściwości mieszanek cementowo-szklanych 
oraz stwardniałych kompozytów cementowo-szklanych. Badaniom podlegały próbki mieszanek cemento-
wych ze stosem okruchowym zaprojektowanym w całości z granulatów szklanych sodowych pozyskanych 
z recyklingu szkła pokonsumpcyjnego – stłuczki szklanej kolorowej opakowań żywności. Zawarto opis 
metodyki projektowania składów kompozytów cementowo-szklanych modyfikowanych materiałami odpa-
dowymi w postaci dodatków pyłu szklanego sodowego, popiołu lotnego krzemionkowego, włókien poli-
merowych oraz kordów stalowych i tekstylnych pozyskanych ze zużytych opon pojazdów mechanicznych. 
Przedstawiono wyniki badań w zakresie statycznego oddziaływania obciążenia dla stwardniałych kompo-

zytów modyfikowanych domieszką biopolimerową na bazie skrobi oraz wyniki badań dla mieszanek 
cementowych modyfikowanych w ilości od 0,25% do 2,50% masy spoiwa cementowego. Badania wytrzy-
małości mechanicznej wykonano dla próbek kompozytowych belkowych, sześciennych oraz cylindrycznych 
dla prób statycznego ściskania, rozciągania przy rozłupywaniu oraz rozciągania przy zginaniu. Opisano 
korzyści wynikające z zastosowania w składach poszczególnych mieszanek biopolimerowej domieszki na 
bazie skrobi, m.in. zwiększona jednorodność i szczelność struktury wewnętrznej kompozytu, ograniczenie 
zjawiska „bleedingu” oraz segregacji składników, przedstawiono możliwości zastosowań domieszki 
biopolimerowej na bazie skrobi w technologii kompozytów cementowych. 

Słowa kluczowe: kompozyt, domieszka, modyfikacja, szkło, recykling 

Influence of starch-based biopolymer admixture on the properties of mixtures 

and hardened cement-glass composites 

Abstract 
The topic of the presentation is the influence of biopolymer admixture on the properties of cement-glass 
mixtures and hardened cement-glass composites. Samples of cement mixtures designed entirely of sodium 
glass granules obtained from recycled post-consumer glass – cullet of colored food packaging – were tested. 
A description of the methodology for designing cement-glass composites modified with waste materials in the 
form of sodium glass dust additives, silica fly ash, polymer fibers and steel and textile cords obtained from 
used tires of motor vehicles is included. The results of research in the field of static load impact for 
hardened composites modified with a biopolymer admixture based on starch and the results of tests for 

cement mixtures modified in the amount from 0.25% to 2.50% by weight of cement binder are presented. 
Mechanical strength tests were performed for beam, cubic and cylindrical composite samples for static 
compression, stretching at splitting and tensile tests at bending. The benefits resulting from the use of starch-
based admixture in the compositions of individual biopolymer mixtures are described, m.in increased 
homogeneity and tightness of the internal structure of the composite, reduction of the phenomenon of 
"bleeding" and segregation of components, the possibilities of using starch-based biopolymer admixture in 
cement composites technology are presented. 
Keywords: composite, admixture, modification, glass, recycling 

 



 

267 

Indeks Autorów 

Bodzek M. ...................................................................................................................... 140 

Borgulat A. ....................................................................................................................... 44 

Czarnecka-Skwarek A. ....................................................................................................... 7 

Igliński B. ................................................................................................................... 15, 26 

Kiełkowska U. .................................................................................................................. 15 

Konieczny K. .................................................................................................................. 140 

Łasica W. ................................................................................................ 167, 188, 211, 241 

Małek M. ................................................................................................ 167, 188, 211, 241 

Mazurek K. ....................................................................................................................... 15 

Oleszyńska P. ................................................................................................................... 52 

Pawłowska B. ................................................................................................................... 86 

Porowska D. ................................................................................................................... 127 

Rożek A. ........................................................................................................................... 98 

Sensuła B. ......................................................................................................................... 73 

Wilczek Z. ........................................................................................................................ 52 

Wojtczuk K. .................................................................................................................... 119 

Zawartka P. ....................................................................................................................... 44 

 


