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Karolina Gzyra-Jagieła1, Konrad Sulak2, Zbigniew Draczyński3, Longina Madej-

Kiełbik4, Sylwia Jagodzińska5 

Wpływ modyfikacji na właściwości mechaniczne PLA 

w zakresie niskich temperatur 

1. Wprowadzenie 

Tworzywa sztuczne stały się globalnym towarem we współczesnym świecie. Są 
wykorzystywane w wielu sektorach przemysłowych tj. opakowania, włókiennictwo, me-

dycyna, rolnictwo czy przemysł chemiczny. Poważną kwestią są jednak zanieczyszczenia 

z tworzyw sztucznych, które nie ulegają pełnemu rozkładowi w środowisku. Stanowią 

one odpady pokompsumpcyjne, które w dużym stopniu podlegają składowaniu. Proble-
mem są również zanieczyszczenia z tworzyw w formie mikroplastiku, które mogą wystę-

pować w ekosystemach wodnych i lądowych [1-3]. Stwierdzono również występowanie 

tych zanieczyszczeń w organizmach żywych [4, 5]. Głównie z tych powodów gospo-
darka o obiegu zamkniętym (GOZ) jest priorytetem Unii Europejskiej, która nie tylko 

zachęca, ale poprzez akty prawne zobowiązuje państwa członkowskie do konkretnych 

działań na rzecz ochrony środowiska [6, 7]. Proces ten został zapoczątkowany w 2015 
roku poprzez komunikat Komisji UE z dnia 2 grudnia 2015 roku pt.: „Zamknięcie 

obiegu – plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym”. Jednym 

z aspektów GOZ jest wprowadzanie na rynek materiałów pochodzenia biologicznego, 

które mogą ulegać szybszemu rozkładowi w środowisku. Wprowadzenie biotworzyw 
do codziennego użytku może przyczynić się do redukcji ogromnych ilości odpadów 

stałych, których recykling jest nieopłacalny lub niemożliwy [8-11]. Globalna produkcja 

biotworzyw w 2021 roku wyniosła 2,42 mln ton, z czego połowa produkcji zlokalizo-
wana jest Azji, natomiast w Europie stanowiła ok. 24%. Również prognozy na kolejne 

lata szacują wzrost produkcji i wykorzystania biotworzyw w różnych sektorach 

przemysłowych [12]. Trend ten jest wynikiem zarówno polityki UE, jak i rosnącej 
świadomości kon-sumenckiej. Jest to związane z postrzeganiem przez konsumentów 

relacji między stanem i charakterem środowiska przyrodniczego a warunkami i jako-

ścią ludzkiego życia [13]. Stąd też, badania w obszarze materiałów pochodzenia 

biologicznego i/lub ulegających szybszej degradacji, które mogą zastąpić tworzywa 
pochodzenia petro-chemicznego są ważnym kierunkiem badań. 

 
1 karolina.gzyra-jagiela@lit.lukasiewicz.gov.pl, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Biopolimerów i Włókien 
Chemicznych w Łodzi, www.ibwch.lodz.pl; Politechnika Łódzka, Instytut Materiałoznawstwa Towaro-
znawstwa i Kompozytów Polimerowych, www.style.p.lodz.pl. 
2 konrad.sulak@lit.lukasiewicz.gov.pl, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Biopolimerów i Włókien Che-

micznych w Łodzi, www.ibwch.lodz.pl. 
3 zbigniew.draczynski@p.lodz.pl, Politechnika Łódzka, Instytut Materiałoznawstwa Towaroznawstwa i Kom-
pozytów Polimerowych, www.style.p.lodz.pl. 
4 longina.madej-kielbik@lit.lukasiewicz.gov.pl, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Biopolimerów i Włókien 
Chemicznych w Łodzi, www.ibwch.lodz.pl. 
5 sylwia.jagodzinska@lit.lukasiewicz.gov.pl, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Biopolimerów i Włókien 
Chemicznych w Łodzi, www.ibwch.lodz.pl. 
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Jedną z alternatyw jest biodegradowalny polimer poli(kwas mlekowy) (PLA) otrzy-

mywany z biomasy. PLA jest alifatycznym poliestrem liniowym o dobrych właściwo-

ściach fizykochemicznych [14-16]. Polimer wykazuje szereg pożądanych właściwości 
tj. hydrofilowy charakter, odporność na promieniowanie UV, dobra przetwarzalność, 

niska palność oraz dobra kompatybilność z innymi poliestrami. Jego najważniejszą 

zaletą jest szybszy, niż dla tworzyw petrochemicznych, czas degradacji [14, 17-20]. 

Liczne badania, w tym analizy w oparciu o cykl życia produktu (LAC), potwierdzają 
przewagę PLA [21-23]. Z tego względu sektor przemysłowy jest zainteresowany wyko-

rzystaniem tego biopolimeru, szczególnie w branży medycznej, rolno-spożywczej, opa-

kowań. Możliwości nowych zastosowań dla poli(kwasu mlekowego) są niestety ogra-
niczone ze względu na sztywność i kruchość materiału [24]. Dlatego też, aby spełnić 

wymagania użytkowe konieczne są modyfikacje polimeru. Jednym z takich procesów 

jest plastyfikacja, czyli proces, w którym cząsteczki plastyfikatora wnikają pomiędzy 
łańcuchy lub aglomeraty makrocząsteczek polimeru, w wyniku czego siły oddziały-

wania międzycząsteczkowego zostają zmniejszone, a odległości między łańcuchami 

w polimerze zwiększają się. Prowadzi to do obniżenia temperatury zeszklenia i płynięcia 

tworzywa, co w rezultacie wpływa na obniżenie temperatury przetwórstwa. Materiał 
zyskuje nowe cechy fizyczne. Następuje zmniejszenie modułu sprężystości i zwiększenie 

podatności materiału na plastyczną deformację [25]. Istnieje wiele teorii opisujących 

mechanizm wpływu plastyfikatorów na polimery: teoria żelowa, empiryczne podejście 
Moorsheada, teoria smarności oraz teoria wolnej objętości, ale żadna nie jest wyczer-

pująca [26-29]. Współcześnie do wyjaśnienia mechanizmu plastyfikacji wykorzysty-

wana jest teoria wolnej objętości (free-volume theory). Teoria ta zakłada występowanie 

w polimerze wolnej objętości wewnętrznej dla ruchu łańcucha polimerowego, co 
powoduje elastyczność. Ilość wolnej objętości w polimerze gwałtownie wzrasta 

w temperaturze zeszklenia (Tg) i pochodzi z ruchliwości końców łańcucha, łańcuchów 

bocznych i łańcucha głównego polimeru. Zgodnie z tą teorią zwiększenie liczby grup 
końcowych lub zwiększenie długości łańcuchów bocznych może mieć wpływ na 

ruchliwość molekuł. Przyczyną może być również zwiększenie ruchliwości łańcucha 

głównego poprzez włączenie odcinków o małej przeszkodzie sterycznej i małym 
przyciąganiu międzycząsteczkowym, co powoduje wewnętrzne uplastycznienie. Wpro-

wadzenie małych molekuł plastyfikatorów o niższej wartości Tg niż polimer, zwiększa 

wolną objętość układu i liczbę grup końcowych, czego efektem jest m.in. obniżenie 

wartości Tg układu polimer-plastyfikator, zwiększenie wartości wydłużeniaczy 
obniżenie modułu zachowawczego. Wpływa to na intensyfikację ruchliwości molekuł 

polimeru, a tym samym na wzrost elastyczności [26, 30, 31]. 
Celem niniejszej pracy była modyfikacja poli(kwasu mlekowego) w procesie 

plastyfikacji, co miało za zadanie poprawę zdolności do plastycznej deformacji w za-
kresie niskich temperatur, poprzez obniżenie wartości temperatury zeszklenia i modułu 
zachowawczego oraz wzrost współczynnika MFR. Zastosowano małocząsteczkowe 
związki estrowe adypinian di-2-etyloheksylu, cytrynian trietylowy i tributylowy 
w zakresie stężenia 10-19% wag. jako plastyfikatory. Proces przeprowadzono w wyniku 
mechanicznego mieszania w stanie plastycznym w wytłaczarce dwuślimakowej. Uzy-
skane regranulaty poddano charakterystyce termicznej za pomocą Skaningowej Kalo-
rymetrii Różnicowej (DSC). Wyznaczono współczynnik płynięcia stopu (MFR) i rozkład 
mas molowych za pomocą techniki chromatografii żelowej (GPC/SEC). Z uzyskanych 
regranulatów wytłoczono żyłki o średnicy 0,5 mm, które poddano badaniom mechanicz-
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nym w różnych zakresach temperaturowych. Przeprowadzenie tych badań pozwoliło 
na sprawdzenie jak budowa chemiczna plastyfikatorów może wpływać na oddziały-
wania międzycząsteczkowe w polimerze, a tym samym na właściwości użytkowe. 
PLA jest sztywnym i kruchym materiałem, zatem zmiana zdolności do plastycznej 
deformacji pozwoli na rozszerzenie możliwości zastosowania tego biodegradowalnego 
polimeru. 

2. Materiały i metody 

2.1. Materiały 

W ramach przeprowadzonych prac do modyfikacji PLA zastosowano polimer PLA 
firmy NatureWorks (USA): 

• Ingeo™ Biopolymer 4032D; 

• Ingeo™ Biopolymer 4043D. 
Proces modyfikacji wykonano za pomocą ekstruzji – tradycyjnej metody stosowanej 

w produkcji tworzyw sztucznych, przy użyciu wytłaczarki dwuślimakowej UNIDRIVE11 
firmy Zamak Mercator (Polska). Przygotowano układy polimeru ze związkami o właści-
wościach plastyfikujących w ilości 10%, 14,5% i 19% wag. Zastosowane plastyfi-
katory zaprezentowano w tabeli 1. Proces plastyfikacji przeprowadzono w dwóch 
etapach. W pierwszej regnaluacji wprowadzono 10% wag. dodatku do polimeru. Zwięk-
szenie ilości plastyfikatora przeprowadzono w drugim etapie, aby proces wprowa-
dzenia większej ilości był bardziej efektywny. Było to konieczne, ponieważ zastoso-
wano substancje w stanie ciekłym. Polimer z plastyfikatorem był wprowadzany do 
podajnika, a następnie podawany do ekstrudera. Nadmiar płynnych związków mógłby 
szybciej przedostawać się do układu ekstruzji, co spowodowałoby dużą niejedno-
rodność regranulatów, dlatego też konieczne było zastosowanie drugiej regranulacji. 

Tabela 1. Charakterystyka małocząsteczkowych estrów 

Nazwa chemiczna Producent Masa molowa, g/mol 

trioctan glicerolu (TAC) ThermoFisher Scientific, Germany 218 

cytrynian trietylowy (TEC) Gentham, UK 276 

cytrynian tributylowy (TBC) Acros, USA 360 

adypinian bis (2-etyloheksylu) 
(ADO) 

Boryszew, PL 370 

Źródło: opracowanie własne. 

Proces modyfikacji był przeprowadzony w zakresie temperatur 200-240°C dla 
pierwszej regranulacji, przy prędkości ślimaków 150 obr/min i momencie skręcającym 
w zakresie 3-5 Nm. Drugą regranulację dla układów zawierających już 10% wag. 
plastyfikatora wykonano w zakresie temperatur 150-240°C, przy prędkości ślimaków 
50 obr/min i momencie skręcającym w zakresie 1-3 Nm. Zastosowano głowicę do 
formowania monofilamentu. Dla drugiej regranulacji konieczne było obniżenie tempe-
ratury na początkowych strefach w wytłaczarce oraz obniżenie szybkości przetłaczania 
z 150 do 50 obr/min. Powodem była zmiana właściwości uplastycznionego PLA po 
pierwszej regranulacji. Po każdym wytłoczeniu żyłka była schładzana w wodzie, 
a następnie cięta na pelet. Ten z kolei był pierwotnie suszony w temperaturze otoczenia 
~23°C, a następnie w czasie 48 h w suszarce próżniowej firmy Binder (Niemcy) 
w temperaturze ~35°C pod zmniejszonym ciśnieniem (20 hPa). 
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2.2. Metody pomiarowe 

Oznaczenie wskaźnika płynięcia stopu (MRF) polegało na stopieniu próbki, 

a następnie jej wytłoczeniu przez filierę z kanalikiem o średnicy 2,09 mm w tem-

peraturze 220°C, przy zadanym obciążeniu tłoka 2,16 kg. Oznaczano masę próbki 
wytłoczonej w określonym czasie i obliczano wskaźnik MFR. Analizę wykonano za 

pomocą plastometru obciążnikowego LMI 4003 firmy DYNISCO Polymer Test (USA). 

Badanie przeprowadzono na podstawie metodyki własnej. 

Badanie charakterystyki termicznej wykonano metodą różnicowej kalorymetrii 
skaningowej za pomocą aparatu Diamond firmy Perkin Elmer (USA). Analizę 

zrobiono w standardowych naczynkach aluminiowych w atmosferze azotu. Szybkość 

ogrzewania i ochładzania próbek wynosiła 20°C/min. Pomiary prowadzono w zakresie 
temperatur od -60 do +220°C w cyklu: ogrzewanie I – schładzanie – ogrzewanie II. 

Badania polarymetryczne wykonano na polarymetrze wizualnym firmy Krűss 

Optronic (Niemcy) z zastosowaniem chloroformu jako rozpuszczalnika, w oparciu 
o normę PN-89/C-04951 w celu wyznaczenia zawartości izomeru D (XD) oraz czystości 

optycznej [OP(%)]. Wyznaczono skręcalność właściwą w 25°C, na podstawie której 

obliczono XD oraz OP(%). 

Parametry molekularne: masę molową, polidyspersję oraz rozkład mas molowych 
wyznaczono metodą chromatografii żelowej GPC/SEC (Gel Permeation Chromato-

graphy/Size Exlusion Chromatography). Badanie przeprowadzono, wykorzystując system 

chromatografii żelowej Agilent 1260 (Agilent Technologies, USA) wyposażony w de-
tektor refraktometryczny Optilab T-reX (Wyatt Technology, USA). Do analizy zasto-

sowano chloroform HPLC jako eluent. Badania wykonano z wykorzystaniem kolumny 

chromatograficznej PLgel Mixed-C 300 mm (Agilent Technologies, USA) przy prze-

pływie 0,7 cm3/min. Zastosowano technikę kalibracji uniwersalnej z wykorzystaniem 
literaturowych stałych Marka-Houwinka-Sakurady: dla polistyrenu (PS) a = 0,794, 

K = 0,0049 oraz dla PLA a = 0,759, K = 0,0153 [32, 33]. 

Właściwości mechaniczne oznaczono w standardowych warunkach środowisko-
wych (20 ±2°C i RH 65 ±4%) wg normy PN-EN ISO 139:2006, wykorzystując 

maszynę wytrzymałościową Instron 5544 (USA). Wyznaczono wydłużenie przy 

maksymalnej sile wg PN-EN ISO 2062:2010 Metoda A, stosując naprężenie wstępne – 
0,5 cN/tex. Analizy dokonano przy długości początkowej równej 100 mm, stosując 

prędkość przesuwu zacisku v = 100 mm/min. Badania zrealizowano na żyłce o średnicy 

0,5 mm. Analogicznie przeprowadzono analizę po przechowywaniu materiału w -12 

±2°C, w czasie 24 ±0,5 h, a następnie pojedynczo przenoszono na tacach chłodzących 
do maszyny wytrzymałościowej, aby wykonać pomiar z zachowaniem niskiej tempe-

ratury materiału. 

Analizę spektralną przeprowadzono metodą spektroskopii w podczerwieni z trans-
formacją Fouriera – techniką ATR – osłabionego całkowitego odbicia (ang. Attenuated 

Total Reflection) przy użyciu spektrometru Nicolet iS50 (Thermo Scientific, USA). 

Analizę wykonano w zakresie pomiarowym 4000-400 cm-1 z rozdzielczością 4,0 cm-1. 
Liczba skanów dla linii bazowej i zbierania widma wynosiła 32. Zastosowano detektor 

DTGS ATR wyposażony w diament. Dokładność odczytu liczb falowych dla pasm 

charakterystycznych wynosiła ±1cm-1. 

Analizę termiczną dynamicznych właściwości mechanicznych (DMTA) prze-
prowadzono w trybie jednopunktowego zginania z wykorzystaniem aparatu TA Q-800 
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(TA Instruments, USA). Dane zarejestrowano dla częstotliwości 1 Hz, z szybkością 

ogrzewania 2°C min-1 w zakresie temperatur od -100°C do 100°C, przy stałym od-

kształceniu 0,02%. 

3. Wyniki i dyskusja 

3.1. Analiza polimerów bazowych 

Dla bazowych polimerów wykonano charakterystykę fizykochemiczną w celu wy-

typowania polimeru o odpowiedniej czystości optycznej i korzystnych właściwościach 
przetwórczych. Przeprowadzono analizę reologiczną i polarymetryczną, wyznaczono 

masę molową techniką GPC/SEC. Wyniki zaprezentowano w tabeli 2. 

Tabela 2. Charakterystyka polimerów 

Parametr 4032D 4043D 

MFR, g/10 min 17,8 16,8 

XD,% 1,4 3,3 

OP,% 97,1 93,6 

MW, g/mol 151 000 146 000 

Źródło: opracowanie własne. 

Dla obu badanych polimerów bazowych wyznaczono współczynnik MFR na po-

dobnym poziomie. Natomiast dla 4032D wyznaczono wyższą wartość masy molowej, 
znacznie wyższą czystość optyczną (OP = 97,1%) i mniejszą zawartość izomeru D  

(XD = 1,4%). Wyznaczono również rozkład mas molowych (MMD) z procentowym 

udziałem poszczególnych frakcji. Wyniki zaprezentowano w tabeli 3 i na rysunku 1. 

Dla biopolimerów przeprowadzono badania struktury techniką FTIR-ATR w celu 
potwierdzenia występowania ich charakterystycznych grup chemicznych (rys. 2). 

Tabela 3. Procentowy udział frakcji w polimerach bazowych 

Frakcje, udział % 

Mw, g/mol 

polimer 

<50000 50 000-100 000 100 000-150 000 150 000-200 000 >200 000 

4032D 15,25 26,92 20,11 13,28 24,44 

4043D 17,40 29,36 18,82 11,79 22,63 

Źródło: opracowanie własne. 
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Rysunek 1. Rozkład mas molowych (MMD) dla polimerów bazowych [opracowanie własne] 
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Dla polimeru 4032D oznaczono większą zawartość frakcji powyżej 100 000 g/mol 

i mniejszą zawartość frakcji z zakresu poniżej 50 000 g/mol. Natomiast dla 4043D 

oznaczono większą zawartość frakcji w przedziale 50 000-100 000 g/mol. Również na 
wykresie MMD widoczne są różnice wynikające z różnego rozkładu frakcji badanych 

biopolimerów bazowych. 

 
Rysunek 2. Widma FTIR-ATR dla polimerów bazowych [opracowanie własne] 

Na widmie FTIR-ATR dla 4032D zauważono charakterystyczne grupy tego 

polimeru tj. pasmo odpowiadające grupom karbonylowym estru ok. 1748 cm-1, pasma 
rozciągające asymetryczne i symetryczne wiązań C-H: 2998 cm-1 i 2920 cm-1 oraz 

pasma symetrycznych i asymetrycznych drgań zginających wiązania C-H: (δas) 1454 cm-1, 

1384 cm-1(δs), 1358 cm-1(δs) [34-36]. Na widmie zaobserwowano grupę pasm odpo-

wiadających wiązaniom zginającym C-O w zakresie 1261-1043 cm-1, pasmo 871 cm-1 
odpowiadające wiązaniom C-COO oraz pasmo wiązań C-O-C przy 691 cm-1 [34-36]. 

W widmie FTIR-ATR dla PLA 4043D zaobserwowano również występowanie charak-

terystycznych pasm tego polimeru, dodatkowo obecne było pasmo 3295 cm-1 odpowia-
dające grupom hydroksylowym oraz dwa pasma 1636 cm-1 i 1557 cm-1. W publi-

kacjach wskazano, że przy ok. 1600 cm-1 pojawia się pasmo po degradacji i przypisuje 

się je grupie karboksylanowej (-COO-), utworzonej w wyniku hydrolizy grupy estrowej 

[37]. Obecność dodatkowych pasm w widmie IR dla PLA 4043D świadczy o nie-
znacznej degradacji polimeru. Potwierdziły to również wyniki udziału frakcji w PLA 

4043D, dla której dla molekuł poniżej 50 000 g/mol i w przedziale 50-100 000 g/mol 

uzyskano większy udział procentowy (tab. 3). 
Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że polimer 4032D wykazał 

wyższą czystość optyczną i mniejszą zawartość izomeru D. Na widmie FTIR-ATR nie 

stwierdzono obecności grup hydroksylowych i karboksylanowych powstających w wy-
niku degradacji, ich obecność może indukować degradację polimeru. Ponadto podczas 

przetwarzania PLA 4043D spostrzeżono zbrylanie się polimeru z plastyfikatorem co 

było niekorzystnym zjawiskiem. Dla PLA 4032D nie zaobserwowano takiego zjawiska. 



 
Wpływ modyfikacji na właściwości mechaniczne PLA w zakresie niskich temperatur 

 

13 
 

3.2. Analiza wpływu regranulacji na strukturę polimeru 

Dla bazowego polimeru 4032D wykonano dwukrotnie regranulację, aby sprawdzić 

jak kolejny proces przetwórczy wpływa na strukturę polimeru. W tym celu dokonano 

analizy reologicznej oraz analizy rozkładu mas molowych. Wyniki zaprezentowano na 
rysunkach 3 i 4. 

 
Rysunek 3. Zmiana wartości współczynnika MFR polimeru w wyniku procesu regranulacji [opracowanie własne] 

 
Rysunek 4. Rozkład masy molowej polimeru w wyniku procesu regranulacji [opracowanie własne] 

W wyniku pierwszej regranulacji zaobserwowano wzrost wartości współczynnika 

MFR z 8,4 na 14,2 g/10 min (wzrost o 70%), natomiast masa molowa uległa obniżeniu 

o około 6,6% (z Mw =151 000 g/mol na Mw =141 000 g/mol). Druga regranulacja po-
woduje ponowne obniżenie masy molowej o kolejne 12% (Mw=123 000 g/mol) i wzrost 

wartości MFR, co świadczy o degradacji polimeru. Dlatego też uwzględniono ten efekt 

w analizie MFR polimerów po plastyfikacji tak, aby wzrost wartości MFR nie wynikał 

z degradacji polimeru a plastyfikacji. Również na wykresie MMD (rys. 4) można 
zaobserwować przesunięcie wykresu w kierunku niższych wartości mas molowych. 

3.3. Analiza modyfikowanych polimerów 

Modyfikację polimeru przeprowadzono w wytłaczarce dwuślimakowej w wyniku 

mechanicznego mieszania. Wykorzystano plastyfikatory przedstawione w tabeli 1. Proces 
oraz jego parametry opisano w rozdziale 2.1. Przygotowano układy polimerowe z pla-

styfikatorami w ilości 10%, 14,5% i 19% wag. Następnie dokonano analiz w celu 

określenia wpływu dodatku na właściwości materiału. 
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3.3.1. Analiza termiczna 

Dla wytworzonych regranulatów z PLA 4032D po procesie plastyfikacji przepro-

wadzono charakterystykę termicznych przemian fazowych za pomocą techniki Różni-

cowej Kalorymetrii Skaningowej (DSC). Wyniki zaprezentowano na rysunku 5. 

 
Rysunek 5. Wpływ zawartości plastyfikatora na temperaturę zeszklenia modyfikowanego polimeru  

[opracowanie własne] 

Dla modyfikowanych polimerów z wykorzystaniem TEC, TAC i TBC zaobser-
wowano obniżenie wartości temperatury zeszklenia (Tg) w funkcji stężenia plastyfikatora. 

Dla układów z zawartością 19% wag. plastyfikatorów nastąpiło znaczące obniżenie 

wartości temperatury zeszklenia o 40°C. Dla plastyfikatora ADO w ilości 10% wag. 

zaobserwowano obniżenie tego parametru o ok. 25℃. Zwiększenie ilości modyfikatora 
nie spowodowało dalszych zmian. 

3.3.2. Analiza reologiczna 

Dla wytworzonych regranulatów wyznaczono współczynnik płynięcia stopu MFR 

za pomocą plastometru w temperaturze 220°C. Wprowadzono korektę dla prób o za-
wartości 14,5% oraz 19% wag. plastyfikatora wynikającą z procesu degradacji poli-

meru bazowego tak, aby ocenić tylko wpływ procesu plastyfikacji na wartość MFR. 

Rezultaty analizy zaprezentowano na rysunku 6. 

 
Rysunek 6. Wpływ zawartości plastyfikatora na wartość MFR modyfikowanego polimeru [opracowanie własne] 

Dla wszystkich analizowanych prób po plastyfikacji zaobserwowano wzrost wartości 

MFR w funkcji stężenia. Modyfikowane próby z wykorzystaniem 10% wag. dla wszyst-
kich plastyfikatorów osiągnęły podobną wartość, natomiast wzrost stężenia plastyfi-

katorów (14,5% i 19%) spowodował znaczące różnice w wartości MFR. Najwyższe 

wartości uzyskano dla polimeru modyfikowanego TBC. 
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3.3.3. Analiza molekularna GPC/SEC 

Wykonano badania molekularne w celu oznaczenia masy molowej regranulatów za 

pomocą techniki GPC/SEC (tab. 4, rys. 7). Zastosowano technikę kalibracji uniwersal-

nej z wykorzystaniem literaturowych stałych Marka-Houwinka-Sakurady dla PLA 
i zastosowanych standardów polimerowych. Celem badania było określenie stopnia 

degradacji plastyfikowanych polimerów. 

Tabela 4. Masa molowa modyfikowanych polimerów 

Plastyfikator stężenie, % Mw, g/mol Zmiana, % 

PLA wyjściowy - 151 000 - 

1 regranulacja - 141 000 -6,6# 

2 regranulacja - 123 100 -18,5# 

 TEC 

 

10 139 200 -1,3* 

14,5 132 500 7,6** 

19 125 200 1,7** 

ADO 

 

10 138 200 -2,0* 

14,5 132 900 8,0** 

19 132 100 7,3** 

TAC 

 

10 140 200 -0,6* 

14,5 130 000 5,6** 

19 130 000 5,6** 

TBC 

 

 

10 136 500 -3,2* 

14,5 113 780 -7,6** 

19 113 200 -8,0** 

# zmiana obliczona względem PLA wyjściowego 
* zmiana obliczona względem 1 regranulacji 
** zmiana obliczona względem 2 regranulacji 
Źródło: opracowanie własne. 

Ponieważ zarówno pierwsza, jak i druga regulacja powodują degradację polimeru, 
wartości masy molowej Mw prób po plastyfikacji uległy obniżeniu. Wobec tego dla 

uzyskanych wyników obliczono zmianę wartości (wyrażoną w %), przy czym uwzględ-

niono wpływ procesu regranulacji na obniżenie wartości Mw. Dopuszczalna zmiana dla 
polimerów wynosi do 5%. Dla wszystkich zastosowanych plastyfikatorów w ilości 

10% wag. wartości masy molowej modyfikowanych polimerów wpisały się w dopusz-

czalną granicę. Dla TAC, TEC i ADO po drugiej regranulacji prowadzonej w niższej 

temperaturze proces degradacji PLA został nieznacznie zahamowany. Dla modyfikacji 
za pomocą TBC niestety nie zaobserwowano zahamowania procesu degradacji, zauwa-

żono natomiast znaczący wzrost wartości MFR znacznie odbiegający od pozostałych 

rezultatów (rys. 6). Na wykresach MMD (rys. 7) zaznaczono niewielkie zmiany pole-
gające na przesunięciu krzywych w kierunku niższych zakresów mas molowych polimeru 

z TEC, ADO, TAC, natomiast dla TBC zmiany są większe. 
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Rysunek 7. Wykresy rozkładu mas molowych PLA po plastyfikacji [opracowanie własne] 

3.3.4. Analiza mechaniczna 

Wykorzystując plastomer z modyfikowanych regranulatów PLA po procesie plasty-

fikacji, wytworzono żyłkę o średnicy 0,5 mm celem wykonania badań mechanicznych 

w temperaturze 20°C. Oznaczono wydłużenie przy maksymalnej sile. Wyniki zapre-
zentowano na rysunku 8. 

 
Rysunek 8. Wydłużenie przy maksymalnym naprężeniu dla PLA po plastyfikacji [opracowanie własne] 

Bazowy PLA z powodu kruchości i sztywności polimeru wykazał wydłużenie przy 

maksymalnej sile na poziomie 9%, po modyfikacji z zastosowaniem wszystkich plasty-

fikatorów w ilości 14,5% wag. wartość badanego parametru osiągnęła poziom powyżej 
300%. Zgodnie z teorią plastyfikacji nastąpiło obniżenie oddziaływań między łańcu-
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chami w polimerze, czego skutkiem było zwiększenie zdolności do plastycznej deformacji. 

Wykonano również analizę DMTA oraz wydłużenie przy Fmax po przechowywaniu 

materiału w czasie 24 h, w temperaturze -12°C dla modyfikacji zawierających 14,5% wag. 
plastyfikatorów. Wyniki zaprezentowano na rysunkach 9 i 10. 

 
Rysunek 9. Zależność modułu zachowawczego od temperatury dla PLA po plastyfikacji [opracowanie własne] 

Dla modyfikacji wszystkimi plastyfikatorami w ilości 14,5% wag. w temperaturze 

powyżej 20°C oznaczono moduł zachowawczy znacznie niższy niż dla bazowego 
PLA. W temperaturach poniżej 0°C tylko modyfikacja z ADO spowodowała obniżenie 

modułu zachowawczego (rys. 9). Natomiast po przechowywaniu materiału w niskiej 

temperaturze wydłużenie uległo spadkowi dla TEC o 23%, ADO o 30% i TBC o ok. 

15% , zaś dla żyłki z dodatkiem TAC nastąpił spadek o 99% (rys. 10). 

 
Rysunek 10. Wydłużenie przy maksymalnym naprężeniu po 24 h w -12°C dla PLA po plastyfikacji 

[opracowanie własne] 

Najkorzystniejsze właściwości wykazały plastyfikatory: TEC, ADO i TBC. Ich 

zastosowanie znacząco poprawiło wydłużenie przy Fmax w niskich temperaturach. Pro-

ces plastyfikacji spowodował obniżenie oddziaływań między łańcuchami polimeru. 
Dotychczas sztywny i kruchy polimer uzyskał nowe właściwości, a tym samym nowe 

możliwości aplikacyjne. Uzyskano układy o dobrych właściwościach lepkosprężystych 

w niskich temperaturach. 
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4. Wnioski 

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że polimer 4032D wykazał 

się wyższą czystością optyczną (OP = 97,1%) i mniejszą zawartością izomeru D (1,4%) 

niż 4043D. Na widmie FTIR-ATR dla 4032D nie stwierdzono obecności grup hydro-
ksylowych i karboksylanowych powstających w wyniku degradacji. Ich obecność 

mogłaby indukować degradację polimeru. Ponadto podczas przetwarzania PLA 4043D 

zaobserwowano zbrylanie się polimeru z plastyfikatorem, co było niekorzystnym zja-

wiskiem. Dla PLA 4032D nie zaobserwowano takiego zjawiska. Na podstawie 
przeprowadzonych analiz do dalszych badań wytypowano polimer 4032D. 

Proces regranulacji spowodował degradację polimeru bazowego, co potwierdziła 

analiza GPC/SEC oraz współczynnika MFR. Dlatego też uwzględniono ten efekt w ana-
lizie MFR polimerów po plastyfikacji tak, aby wzrost wartości MFR nie wynikał 

z degradacji polimeru a plastyfikacji. 

Dla modyfikowanych polimerów z wykorzystaniem TEC, TAC i TBC zaobserwo-
wano obniżenie wartości temperatury zeszklenia (Tg) w funkcji stężenia plastyfikatora. 

W układach z zawartością 19% wag. plastyfikatorów nastąpiło znaczące obniżenie 

wartości temperatury zeszklenia o 40°C. Dla plastyfikatora ADO, przy zawartości 10% 

wag. zaobserwowano obniżenie tego parametru o ok. 25℃. Zwiększenie ilości modyfi-
katora nie spowodowało dalszych zmian. Wyniki z analizy współczynnika MFR i wy-

dłużenia również potwierdziło efekt plastyfikacji. Przy czym dla układu z TBC uzyskano 

znacznie większą wartość MFR, co wynikało z degradacji polimeru modyfikowanego 
tym związkiem. 

Badania potwierdzają, że w wyniku plastyfikacji PLA nastąpiło znaczne obniżenie 

oddziaływań między łańcuchami polimeru, czego wynikiem jest wzrost wartości wydłu-

żenia i modułu zachowawczego. Szczególnie dobre rezultaty w zakresie niskich tempe-
ratur uzyskano dla polimeru modyfikowanego adypinianem bis (2-etyloheksylu). Zastoso-

wane plastyfikatory potwierdziły założenia teorii wolnej objętości dla PLA, czyli obniżenie 

watości Tg, wzrost wartości współczynnika płynięcia stopu i wzrost wydłużenia po 
zastosowaniu małocząsteczkowych związków, które zwiększyły ruchliwość łańcuchów 

polimeru poprzez zmniejszenie oddziaływań między nimi. Wnioski uzyskane z prze-

prowadzonych badań potwierdzają mechanizm plastyfikacji zgodnie z teorią wolnej 
objętości. 
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Wpływ modyfikacji na właściwości mechaniczne PLA w zakresie niskich temperatur 

Streszczenie 

Polimery pochodzące ze źródeł odnawialnych, które dodatkowo ulegają procesom degradacji, są obecnie 
ciekawą alternatywą dla konwencjonalnych polimerów pochodzenia petrochemicznego. Jednym z takich 
materiałów jest poli (kwas mlekowy), który może być wykorzystywany zarówno w przemyśle opakowa-
niowym, włókienniczym, jak i w branży medycznej. Jego dużym atutem jest podatność na degradację oraz 
nietoksyczność produktów degradacji. Niestety ze względu na dużą kruchość i sztywność materiału, wy-
korzystanie go jest ograniczone. Dlatego też w ramach prac przeprowadzono modyfikację PLA w procesie 
plastyfikacji w stanie plastycznym. Zastosowano związki, które wpłynęły na poprawę zdolności do pla-
stycznej deformacji, w tym w zakresie niskich temperatur, co poszerzy możliwości aplikacyjne. Do mody-

fikacji wykorzystano polimer PLA 4032D firmy NatureWorks (USA) oraz trioctan glicerolu, cytrynian 
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trietylowy, cytrynian tributylowy i adypinian bis(2-etyloheksylu) w ilości 10%, 14,5% i 19% wag. Dla 
modyfikowanych polimerów w temperaturze 20°C oznaczono nieznacznie niższe wartości wytrzymałości 
właściwej natomiast zaobserwowano dla wszystkich zastosowanych związków bardzo duży wzrost wartości 
wydłużenia o ponad 300% dla 14,5% wag. Analizę mechaniczną wykonano również po inkubacji w -12°C. 
W wyniku przechowywania w niskich temperaturach wydłużenie uległo spadkowi dla TEC o 23%, ADO 
o 30% i TBC o ok. 15%, natomiast dla polimeru z dodatkiem TAC nastąpił spadek o 99%. Modyfikowane 
próby również poddano dynamicznej analizie mechanicznej (DMA). Dla modyfikacji wszystkimi plasty-
fikatorami w ilości 14,5% w temperaturze powyżej 0°C oznaczono moduł zachowawczy znacznie niższy 

niż dla bazowego PLA, natomiast w temperaturach poniżej 0°C tylko modyfikacja z wykorzystaniem ADO 
spowodowała obniżenie modułu w stosunku do PLA bazowego. Wykonano również analizę współczyn-
nika płynięcia stopu (MFR), analizę termiczną, wykorzystując skaningową kalorymetrię różnicową oraz 
wyznaczono masę molową i rozkład mas molowych techniką GPC/SEC, co pozwoliło zaobserwować 
znaczący wpływ plastyfikatorów na polimer. 
Słowa kluczowe: małocząsteczkowe estry, plastyfikacja, poli(kwas mlekowy), moduł zachowawczy 

Effect of modification on the mechanical properties of PLA in the low temperature 

range 

Abstract 
Polymers derived from renewable sources, which are characterized by the possibility of degradation, are 
currently an interesting alternative to conventional polymers of petrochemical origin. An example of this 

type of material is poly (lactic acid), which can be used in the packaging, textile and medical industries. Its 
great advantage is the susceptibility to degradation and the non-toxicity of decomposition products. 
Unfortunately, because of the brittleness and stiffness of the material, its use is limited. Therefore, as part 
of the work, the modification of PLA was carried out in the plasticization process. The compounds which 
improved the plastic deformability, also in the low temperature range, were used. The new properties will 
expand the application possibilities. The PLA 4032D by NatureWorks (USA) was used. For the modifi-
cation, glycerol triacetate, triethyl citrate, triethyl citrate and bis (2-ethylhexyl) adipate in an amount of 
10%, 14.5% and 19% wt. were used. For the all modified polymers at 20°C slightly lower strength were 

determined, but very large increase in the elongation over 300% for the 14.5%wt. content of plasticizers 
were observed. Mechanical analysis was also performed after incubation at -12°C. As a result of storage at 
low temperatures, the elongation for TEC decreased by 23%, for ADO by 30% and for TBC by about 15%, 
while for the polymer with the addition of TAC there was a decrease of 99%. The modified samples to 
dynamic mechanical analysis (DMA) were subjected. For modification with all plasticizers in the amount 
of 14.5% at a temperature above 0 ° C, the storage modulus was significantly lower than for the base PLA, 
while at temperatures below 0°C only the modification with ADO resulted in a reduction of the modulus. 
The melt flow rate (MFR) analysis, thermal analysis using differential scanning calorimetry, and the molar 

mass and molar mass distribution using the GPC/SEC technique were determined. These analyzes allowed 
to observed a significant effect of plasticizers on the polymer. 
Keywords: low molecular weight esters, plasticization, poly (lactic acid), storage modulus 
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Nano-Węgiel, Wodór i Acetylen z pirolizy gazu 

ziemnego w wyładowaniach elektrycznych GlidArc 

1. Wprowadzenie 

W roku 1985 uwaga 1. autora została skierowana na stare łuki elektryczne „roż-

kowe” [1] używane ponad 100 lat temu do produkcji nawozów azotowych z powietrza. 
Stosując podobną zasadę działania tego urządzenia, ale wdmuchując znacznie szybciej 

różne gazy i pary przy znacznie niższych prądach (ale za to przy znacznie wyższych 

napięciach), otrzymał nietermiczne generatory plazmy, które nazwał „GlidArc”, czyli 

łuki ślizgowe [2]. Tak usprawnione generatory plazmy znalazły odtąd miejsce w wielu 
laboratoriach; na to hasło w przeszukiwarce Google się obecnie 10200 odpowiedzi. 

Te nasze pierwsze generatory (rys. 1) miały co najmniej dwie rozbieżne elektrody 

metalowe w kształcie rogów (potem zastąpione „nożami” w liczbie do 6) umieszczone 
w szybkim strumieniu gazu (>10 m/s) tak, aby wyładowanie elektryczne prądu zmiennego 

(zamiast prądu stałego, co też było nowością) ślizgało się po krawędzi takich elektrod. 

Wyładowanie zaczynało się elektrycznym „przebiciem” w miejscu, gdzie odległość 
między elektrodami była najkrótsza (A) i bardzo prędko ślizgało się wzdłuż elektrod 

popychane gazem (B) aż do jego zniknięcia (C) po przejściu ścieżki określonej przez 

geometrię, warunki przepływu i charakterystykę zasilacza elektrycznego. Kolejne 

wyładowanie natychmiast formowało się samoczynnie w początkowym miejscu (A) 
poprzez nowe przebicie elektryczne (wspomagane indukcyjnością obwodu). Szybkie 

przemieszczanie się dwóch „zaczepów” wyładowania po elektrodach zapobiegało ich 

korozji chemicznej i erozji termicznej; elektrody nie wymagały zatem chłodzenia. Na-
pięcie wahało się od 0,5 do 12 kV (w zależności od końcowej długości wyładowania 

w C) dla prądów od 0,05 do 5 A.  

 

Rysunek 1. Zasada wyładowania ślizgowego: jego początek (A), życie (B) i chwilowe zniknięcie (C) wraz 
z wytworzeniem nowego wyładowania (A). Z wyładowania wydmuchiwane są aktywne rodniki i jony 

i elektrony wytworzone w nitce plazmowej [3] 

Zamiast powiększać moc pojedynczego wyładowania poprzez zwiększanie natę-
żenia prądu – zwiększaliśmy raczej liczbę elektrod zanurzonych w strumieniu gazów 

i par. Wieloelektrodowe i modularne systemy dużej mocy można było potem rozmieścić 

w strukturach z dużymi przepływami gazu przy zasilaniu 3- lub 6-fazowym.  
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Przejściowe zjawiska elektryczne obserwowane pod ciśnieniem atmosferycznym 

mają tu podobieństwo do wyładowań koronowych lub jarzeniowych, ale GlidArc może 

być generowany przy znacznie wyższej gęstości mocy rozpraszanej w przepływającym 
medium. Przy zasilaniu 50 Hz pojedyncze nitki wyładowań „żyją” na elektrodach tylko 

kilka 10-milisekundowych półokresów, chwilowy prąd zmienia się w takt napięcia 

zasilania, zanika do zera co 10 ms – a wszystko to dzieje się w bardzo turbulentnym 

przepływie gazu zaburzanego wieloma dodatkowymi przebiciami „wewnętrznymi” 
(położenie B) wysokiego napięcia tuż po przejściu przez prądowe i napięciowe zero 

w nitce. Także każdy zanik wyładowania na końcach elektrod, spowodowany ograni-

czonym napięciem zasilacza (niewystarczającego na podtrzymanie zbyt długiej nitki) – 
to konieczność nowego i trudniejszego przebicia elektrycznego w zimnym i jeszcze 

niezjonizowanym medium w okolicach (A). Duża objętość chwilowo zjonizowanego 

gazu, uzyskana przy stosunkowo niskiej gęstości energii, daje nam nierównowagowe 
i bardzo reaktywne środowisko reakcyjne. Fizyczny model wskazał, że w takiej 

plazmie nie można nawet użyć pojęcia „temperatury” [4].  

GlidArc jest dobrze przystosowany do przeprowadzania wielu procesów chemicz-

nych, umożliwiając wydajne przetwarzanie materii. Każdy gaz, para, mgła lub zawieszony 
pył o dowolnej temperaturze początkowej mogą być bezpośrednio konwertowane. Do 

dziś przeprowadzono wiele testów i znaleziono wiele zastosowań tych reaktorów 

i wyładowań GlidArc (lub gliding arc). Inne zalety to:  

• szeroki zakres ciśnień (od 0,05 do 12 bar); 

• znikomy spadek ciśnienia w reaktorze (brak oporów hydraulicznych); 

• energia elektryczna bezpośrednio i całkowicie przekazana do reagentów (brak 
chłodzenia elektrod); 

• niskie koszty kapitałowe i operacyjne. 

2. Wcześniejsze prace nad pirolizą metanu 

Od ponad 45 lat pierwszy autor zajmuje się m.in. badaniami związanymi z pro-

dukcją Wodoru H2 lub jego koncentratów (jak np. gaz syntezowy H2 + CO) z różnych 
surowców, jak węgiel kamienny, tlenek węgla CO, biomasa, biogaz, siarkowodór H2S, 

paliwa ciekłe i gazowe, gliceryna, alkohole, oleje napędowe i roślinne. Od lat pracuje 

zwłaszcza nad pirolizą Metanu z użyciem rozmaitych reaktorów GlidArc. Wprawdzie 

głównym celem jest otrzymywanie Wodoru H2 – ale w produktach dodatkowo poja-
wia się Acetylen C2H2 i Węgiel pierwiastkowy. Wszystkie te produkty mają także 

swoją oczywistą wartość.  

Na przykład częściowo dopowany Gaz Ziemny GZ (mieszanina metanu CH4 + H2 + 
C2H2) może być zastosowany jako paliwo do wysokoprężnych i niskoemisyjnych 

silników. Można wyekstrahować i użyć bardzo czysty Wodór do zasilania niskotem-

peraturowych ogniw paliwowych. Sucha „sadza” może być stosowana w przemyśle 

oponiarskim.  
Częściowa piroliza GZ (97% CH4) została najpierw przetestowana w dwóch 

reaktorach GlidArc: w płaskiej szklanej kuwecie 0,1-litrowej o zimnych ściankach oraz 

w rurze stalowej o pojemności 1,3 L [3, 5, 6]. Jedna para lub trzy pary stalowych 
(i niechłodzonych) elektrod została(y) symetrycznie umieszczona(e) w tych naczyniach, 

tworząc płaską lub cylindryczną dyszę wokół osi przepływu gazu. Transformatory „neo-

nowe” 10 kV/50 Hz zasilały te elektrody. Oba reaktory pracowały pod ciśnieniem 
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atmosferycznym przy przepływie gazu od 2 do 77 L(n)/min. Moc elektryczna rozpra-

szana w większym reaktorze osiągnęła 1,6 kW; jego korpus był nieco zaizolowany ter-

micznie, dzięki czemu temperatura wychodzącego produktu osiągała 500°C. Rysunek 
2 pokazuje zdjęcie wyładowania ślizgowego GlidArc w metanie pod ciśnieniem 

atmosferycznym. 

 
Rysunek 2. Wyładowanie elektryczne w metanie pomiędzy dwoma elektrodami reaktora GlidArc [3] 

Produkty pirolizy schładzano do temperatury pokojowej, filtrowano od „sadzy”, 

a następnie poddawano analizie chemicznej. Przekształcano do 34% GZ, głównie do 

H2 i C2H2 przy obiecującej energetyce. Przedstawiliśmy również niektóre obliczenia 
termodynamiczne (hipotezy równowagi oraz quasi-równowagi) i porównaliśmy ocze-

kiwany skład produktu z danymi doświadczalnymi. To porównanie wykazało, że nasze 

produkty nie mogły być wytworzone w warunkach równowagi termodynamicznej. 
Można tu raczej rozważyć dwie główne i współistniejące reakcje pirolizy metanu: 

CH4 → C + 2 H2       (1) 

CH4 → 0,5 C2H2 + 1,5 H2      (2) 

Reakcje te dostarczają Wodór przy bardzo różnych nakładach energetycznych 
wynoszących minimum minimorum odpowiednio 37,4 lub 125,5 kJ/mol H2 (w oparciu 

o standardowe entalpie tych reakcji). Nakłady te są znacznie niższe niż w przypadku 

produkcji H2 z elektrolizy wody o zapotrzebowaniu 285,8 kJ/mol H2. Co więcej, reakcja 
(1) dawała bardzo interesujący nano-Węgiel, podczas gdy reakcja (2) dawała intere-

sujący (ale niestety już zapomniany) półprodukt dla chemii przemysłowej: Acetylen. 

Zaobserwowaliśmy dość wysoką selektywność konwersji metanu do Acetylenu (70 do 

90%) i tylko 30 do 10% selektywność do Węgla. Rzeczywisty koszt energetyczny pro-
dukcji 1 mola H2 + 0,22 mola C2H2 wynosił około 330 kJ dla tych pierwszych testów 

w skali laboratoryjnej. Ta wysoka wartość wynikała z produkcji wysoce endotermicznego 

Acetylenu oraz dużych strat cieplnych tego reaktora. Teoretyczny nakład energetyczny 
procesu równowagowego wyliczony obecnie przy użyciu programu [7] przedstawia 

tabela 1. 
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Tabela 1. Równowagowe ilości (mole) produktów pirolizy termicznej 100 moli CH4 (1,60 kg, o temperaturze 
początkowej 27°C i pod ciśnieniem 1 bar) w zależności od temperatury końcowej procesu oraz energia (kWh) 
potrzebna do rozgrzania i zdysocjowania tego metanu wg reakcji (1) 

Temp. 
°C 

Skład końcowy (mole) 
kWh 

kWh/kg 

CH4 C2H2 H2 Grafit H2 Grafit 

502 67 0 66 33 1,4 11 3,6 

 677* 23 0 155 77 2,9 9,3 3,1 

802 8,0 0 184 92 3,5 9,5 3,2 

1102 1,0 0,0004 198 99 4,4 11 3,7 

1402 0,2 0,012 199,5 99,7 5,1 13 4,3 

* optymalna temperatura procesu (ze względów energetycznych). 

Podobne obliczenia wykonane dla reakcji (2) wymagały „zamrożenia” wydzielenia 

się grafitu w warunkach szybko ustalanej pseudorównowagi termodynamicznej. Wyniki 

tych obliczeń są przedstawione w tabeli 2. 

Tabela 2. Pseudorównowagowe ilości (mole) produktów pirolizy termicznej 100 moli CH4 (1,60 kg, 
w temperaturze początkowej 27°C i pod ciśnieniem 1 bar) w zależności od temperatury końcowej procesu 
oraz energia (kWh) potrzebna do rozgrzania i zdysocjowania tego metanu wg reakcji (2) 

Temp. 
°C 

Skład końcowy (mole) 
kWh 

kWh/kg 

CH4 H2 C2H4 C2H2 H2 C2H2 

 677 96 3,3 1,4 0,03 1,1 162 1430 

 802 91 9,4 3,9 0,43 1,5 80 134 

1102 52 63 7,7 16 2,9 33 10 

1402* 8,6 135 1,8 44 7,6 28 6,7 

1702 1,1 148 0,27 49 8,9 30 7,0 

* optymalna temperatura procesu (ze względów energetycznych). 

Wykonaliśmy jeszcze wiele innych badań glidarkowej pirolizy GZ z myślą o taniej 

produkcji Wodoru i Acetylenu. Przy okazji testów [3] w 6-elektrodowym, 2-litrowym 

reaktorze z Pyreksu, zasilanym GZ (90% CH4 + 8% C2H6), w przepływie od 5 do 
11 L(n)/min, przy rzeczywiście pobranej mocy elektrycznej od 0,45 do 2,0 kW – co 

dawało nam gęstość energii zaabsorbowanej w gazie od 0,8 do 3,6 kWh/m3(n) – otrzy-

mywaliśmy także od 10 do 40 g/h bardzo drobnej „sadzy” (wyliczenie na podstawie 
bilansu masowego). W stosunku do produkowanego Wodoru H2 masa tego Węgla wyno-

siła od 0,62 do 1,8 g/g. Przy tej okazji: cena energetyczna 1 kg wyprodukowanego 

Wodoru mieściła się w granicach od 35 do 61 kWh. 

Budujemy obecnie kompaktowy, modularny i wieloelektrodowy konwertor Gazu 
Ziemnego lub bio-Metanu do Wodoru, Acetylenu i Węgla w dużej skali (do patento-

wania). 

3. Nasz nano-Węgiel 

Energetyczny i technologiczny aspekt produkcji Wodoru i Acetylenu nie jest jednak 
głównym przedmiotem niniejszej publikacji. Ważny wydaje się nam również otrzymany 

„Węgiel”. Próbki tej bardzo suchej i drobnej „sadzy” zebrano na filtrze. Transmisyjna 

mikroskopia elektronowa pokazała już w roku 1995, że składa się ona ze słabo zorga-
nizowanych amorficznych nano-cząstek. Niektóre z nich wykazują koncentryczną mikro-

teksturę, jak w przypadku sadzy klasycznie otrzymywanej przez rozkład termiczny 

węglowodorów, patrz rysunek 3a. Próbka została też poddana obróbce cieplnej do 
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2800°C (rys. 3b) pod argonem. Nie stwierdzono formacji grafitu. Próbka jest raczej 

wykonana z niezgrafitowanych porowatych nano-cząstek osadzonych w amorficznych 

węglach. 

a b 

Rysunek 3a i 3b. Mikrofotografie sadzy otrzymanej przez pirolizę metanu w wyładowaniu GlidArc pod 
ciśnieniem atmosferycznym, dr. J.N. Rouzaud, CNRS, Francja, Orlean, 1995 [6] 

Ta „sadza” została wytworzona jako produkt uboczny. Czy ze względu na ciekawą, 

niemal atomową strukturę tego konglomeratu (słabo zorganizowane nanocząsteczki 

węgla) może ona znaleźć jakieś specyficzne zastosowanie?  
Po 25 latach, w roku 2020, wróciliśmy do tego tematu w Warszawie. W mię-

dzyczasie udoskonalone reaktory GlidArc i ich zasilania elektryczne znalazły wiele 

zastosowań w innych dziedzinach. Właśnie zaczęła się Era Wodorowa oparta przede 
wszystkim na elektrolizie wody – ale Najwyższy nie obniżył dawno ustalonej przez 

Siebie minimalnej energii potrzebnej dysocjacji H2O wynoszącej 285,8 kJ/mol 

(w warunkach standardowych). Chcemy przekonywać Kogo-Trzeba, że Wodór z Gazu 

Ziemnego (GZ) lub bio-Metanu jest tańszy, że „odpadowy” Acetylen nada się do wielu 
syntez przemysłowych, że ta odpadowa „sadza” jest ciekawa i że to może być nawet 

jakiś grafen? 

W nowym ćwierćlitrowym reaktorze o realnej mocy elektrycznej do 0,25 kW 
i przepustowości sieciowego GZ do 3 L(n)/min otrzymaliśmy do 1 L(n)/min wodoru, 

do 0,17 L(n)/min acetylenu i do 3,3 g/min bardzo „puszystego” Węgla. Osiągnęliśmy 

stężenie aż do 66 obj.% H2 w gazie poreakcyjnym, ale znacznie mniejsze zużycie 
jednostkowe energii dla produkcji H2 obserwujemy przy niższych stopniach przereago-

wania GZ dającymi tylko około 33 obj.% H2, około 5 obj.% C2H2 przy około 60 obj.% 

nieprzereagowanego gazu. W tych optymalnych warunkach koszt Wodoru jest blisko 

2 razy niższy niż nawet jego teoretyczny koszt z elektrolizy wody. W dodatku „za 
darmo” mamy ten Acetylen oraz jakiś Carbon Black CB. Ale czy to może być wystar-

czająca zachęta dla Inwestorów? 

Ów CB odróżnia się jednak od podobnych produktów, takich jak sadza piecowa czy 
sadza acetylenowa, produkowanych na całym świecie w procesach przemysłowych na 

wielką skalę. Różnice dotyczą kilku aspektów, ale przede wszystkim właściwości, 

kosztów i sposobu wytwarzania oraz struktury produktu. 

Tradycyjna sadza jest materiałem inżynieryjnym, składającym się głównie z Węgla 
pierwiastkowego, otrzymywanego przez częściowe spalanie lub rozkład termiczny 

węglowodorów, występujących jako agregaty o morfologii groniastej, które składają 

się ze sferoidalnych cząstek pierwotnych w obrębie danej aglomeracji. Sadza taka 
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wykazuje hierarchię cech morfologicznych: cząstki pierwotne, agregaty i aglomeraty. 

Chociaż podstawowym elementem budulcowym normalnej sadzy jest cząstka pierwotna, 

prawie nigdy nie istnieje ona w izolacji, ale jest silnie połączona w agregaty o wymiarze 
koloidalnym, tworząc morfologię podobną do winogron. Silne siły elektryczne utrzy-

mują integralność agregatu i sprzyjają tworzeniu się ów aglomeratów, patrz rysunek 4. 

 
 

Rysunek 4. Elementy budulcowe sadzy [8] 
 

Tradycyjny (oraz dość skomplikowany i nie całkiem ekologiczny) proces wytwa-

rzania sadzy przemysłowej przedstawiony jest schematycznie na rysunku 5.  

 

Rysunek 5. Tradycyjny proces piecowego wytwarzania sadzy przemysłowej  
(International Carbon Black Association) [8] 

W przypadku naszego mPower’owego nano-Węgla, proces jego produkcji jest 

zupełnie inny, prostszy i nieopierający się na spalaniu. Jako taki może być również 

traktowany jako waloryzujący proces sekwestracji węgla z kopalnego GZ. Jest tańszy 

w eksploatacji i początkowej inwestycji. Wytwarzany jest bowiem w jednym etapie 
wraz z Wodorem i Acetylenem przy zerowej emisji CO2 w naszym nowym reaktorze 

plazmowym GlidArc (energia elektryczna potrzebna do zasilania takiej pirolizy może 

być wytworzona z części otrzymanego Wodoru). Proces mPower NanoCarbonTM, współ-
praca katalizy i plazmy, przecina wiązania bardziej złożonych cząsteczek i jedno-

cześnie uniemożliwia ich rekombinację do pierwotnej postaci. Otrzymane atomy C 

mogą sobie tylko „pozwolić” do rekombinowania miedzy sobą i potem do aglomero-

wania. To z kolei może budować szeroką strukturę grafitową (grafenową?) widzianą 
na zdjęciach ze skanera TEM (rys. 6). Czy to on jest odpowiedzialny za wyraźnie 

magnetyczny charakter aglomeratów?  

cząstka pierwotna   agregat  aglomerat 
 10 – 300 nm  85 – 500 nm 1 – 100+ µm 
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Rysunek 6. Przykładowe zdjęcia TEM (wykonane w EM-LAB, Wrocław) naszego produktu otrzymanego 
w procesie mPower NanoCarbonTM 

Popatrzmy także na zdjęcia (rys. 7) wykonane podręcznym mikroskopem USB: 

widać na nich dziwne „nitki”, które okazały się nano-rurkami pod znacznie większym 
powiększeniem, patrz rysunek 8. 

  

  

Rysunek 7. Aglomeraty „µ-nitkowe” CB produkowanego przez Proces mPower NanoCarbonTM 

Ten proces mPower wytwarzania nano-Węgla (nawet gdyby się okazał się on 

banalnym CB) jest też dużo przyjaźniejszy dla środowiska, prostszy i na pewno dużo 

tańszy. Nie wymagane jest bowiem użycie wody, przez co nie ma konieczności 
czyszczenia oraz suszenia CB. W odróżnieniu od standardów rynkowych, proces nie 

polega na spalaniu i wyłapywaniu sadzy, a więc nie emitujemy żadnego CO2. Dodat-

kowo, uproszczony i znacznie przyśpieszony proces, wymaga znacznie niższego zużycia 

energii elektrycznej, która może pochodzić w 100% ze źródeł odnawialnych. Ponadto 
niewymagana jest rozbudowana infrastruktura oraz przestrzeń. 

warstwy  

co 0,3 nm 
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Rysunek 8. Przykładowe zdjęcia TEM (wykonane w EM-LAB, Wrocław) naszego produktu otrzymanego 
w procesie mPower NanoCarbonTM; widoczne są puste nanorurki o średnicach zewnętrznych/wewnętrznych 

około 70/35 nm i aglomeraty 15 nm 

Obecnej badamy jeszcze właściwości naszego nano-Węgla, ale już możemy podzielić 

się kilkoma danymi: 

• zawartość popiołu 0%; 

• związki organiczne 0%; 

• zawartość węgla ~99%; 

• gęstość nasypowa 15-25 g/L; 

• powierzchnia BET~ 80 m2/g; 

• przewodzi prąd po sprasowaniu; 

• jest silnie magnetyczny w postaci nano, jak i po sprasowaniu! 

4. Wnioski 

Koszt wytwarzania Wodoru H2 w naszym innowacyjnym procesie plazmowej 
pirolizy Gazu Ziemnego z użyciem ślizgowych wyładowań elektrycznych GlidArc jest 

znacznie niższy w porównaniu do elektrolizy wody. W dodatku otrzymujemy „dar-

mowe” produkty uboczne: Acetylen oraz nano-Węgiel. Acetylen może zostać przy-
wrócony do Wielkiej Chemii, np. dla syntezy chlorku winylu lub butadienu zaś nano-

Węgiel o własnościach magnetycznych i niewielkiej zawartości nano-rurek też znajdzie 

gdzieś swoje masowe zastosowania. Po sprasowaniu, ten Węgiel zachowuje swoje 

właściwości magnetyczne oraz przewodzi prąd elektryczny. Proste, modularne wy-
twornice lokalnego Wodoru, znajdą swoje miejsce tam, gdzie dostępny jest Gaz Ziemny 

albo Biometan.  

Podziękowanie 

Dr inż. Michał Młotek z Wydziału Chemii Politechniki Warszawskiej brał aktywny 
udział w testach plazmowej pirolizy metanu w podwarszawskim laboratorium mPower 

GT; serdecznie dziękujemy. 
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Nano-Węgiel, Wodór i Acetylen z pirolizy gazu ziemnego w wyładowaniach 

elektrycznych GlidArc 

Streszczenie 
Przedstawiono jednoetapowe otrzymywanie Węgla, Acetylenu i Wodoru w wyniku szybkiego przepływu 
i pirolizy sieciowego Gazu Ziemnego poprzez wyładowania ślizgowe pod ciśnieniem atmosferycznym. 
Podano uwarunkowania termodynamiczne procesu oraz praktycznie osiągnięte bilanse energetyczne i masowe. 
Analiza mikroskopowa otrzymanego węgla wskazuje na jego bardzo wysokie rozdrobnienie i ciekawą 

strukturę warstwową przypominającą Grafen. Na zdjęciach widać również nitkowe struktury pustych rurek 
o średnicy 70/35 nm. Ten nano-Węgiel ma ponadto silne właściwości magnetyczne, a po sprasowaniu 
również przewodnictwo elektryczne przy zachowaniu magnetyzmu. 
Słowa kluczowe: wodór, acetylen, nano-węgiel, nano-rurki 

Nano-Carbon, Hydrogen and Acetylene from Natural Gas pyrolysis in GlidArc 

electrical discharges  

Abstract 
One-step preparation of Carbon, Acetylene and Hydrogen mix as result of a fast-flow pyrolysis of Natural 
Gas through gliding discharges at atmospheric pressure is presented. The thermodynamic conditions of the 
process and practically achieved energy and mass balances are given. Microscopic analysis of the obtained 
carbon indicates its very high fragmentation and an interesting, layered Graphene-resembling structure. 

Many images also show the thread structure of the hollow nano-tubes of 70/35 nm diameter. This nano-
Carbon has also strong magnetic properties and, when compressed, also electrical conductivity while 
maintaining magnetism. 
Keywords: hydrogen, acetylene, nano-carbon, nano-tubes 
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Urszula Goik1, Tomasz Goik2, Daniel Żmudziński3 

Wpływ dodatku miodu pszczelego  

na właściwości reologiczne żeli kosmetycznych 

zagęszczanych gumą ksantanową 

1. Wprowadzenie 

Żele to układy przynajmniej dwuskładnikowe, stałe lub półstałe, często transparentne, 
w których faza ciekła jest unieruchomiona w trójwymiarowej sieci złożonej z upo-

rządkowanych włókien czynnika żelującego. Cząsteczki podlegające żelowaniu w obec-

ności odpowiedniego rozpuszczalnika samoistnie łączą się ze sobą, z wykorzystaniem 
oddziaływań fizycznych lub chemicznych w sieć, która hamuje przepływ roz-

puszczalnika [1, 2]. Podział żeli związany jest z oddziaływaniami odpowiedzialnymi 

za tworzenie sztywnej sieci, czyli z rodzajem czynnika żelującego. W zależności od 

rodzaju oddziaływań rozróżnia się żele chemiczne (nieodwracalne), gdzie w procesie 
powstawania żelu cząsteczki czynnika żelującego tworzą między sobą trwałe wiązania 

kowalencyjne, oraz żele fizyczne (odwracalne), których cząsteczki czynnika żelującego 

związane są słabszymi oddziaływaniami międzycząsteczkowymi. Do żeli chemicznych 
zalicza się między innymi usieciowane (ang. cross-linked) polimery, żele krzemion-

kowe oraz żele oparte na tlenkach metali [3]. 

Na rynku występuje duża różnorodność produktów kosmetycznych określanych 

jako żele. Z chemicznego punktu widzenia żele mogą być tworzone przez bardzo różne 
układy. Rozróżniamy układy zaliczane do żeli, takie jak: 

• żele bazujące na roztworach wodnych (hydrożele) składają się z wodnego lub 

wodno-alkoholowego ośrodka dyspersyjnego, który jest najczęściej zagęszczany 

odpowiednim hydrofilowym związkiem wielkocząsteczkowym. Hydrożele to trój-
wymiarowe hydrofilowe sieci polimerowe, które mają zdolność wchłaniania dużych 

ilości wody. Popularne zagęstniki wielkocząsteczkowe wykorzystywane w wielu 

formulacjach kosmetycznych to np.: hydroksypropylometyloceluloza (HPMC), 
karbomery, guma ksantanowa czy alginian sodu [4, 5]. 

• żele bazujące na olejach lub cieczach niepolarnych jako ośrodkach dyspersyjnych 

znane jako organożele (lub oleożele). Otrzymuje się je poprzez żelowanie cieczy 

lipofilowych za pomocą właściwych substancji tworzących strukturę sieciową. 

Tego typu żele składają się z fazy ciekłej, którą stanowią oleje mineralne (np. para-
fina ciekła), oleje roślinne (np. olej rzepakowy, rycynowy, oliwkowy, arachidowy) 

lub oleje syntetyczne (np. palmitynian izopropylu) żelowane za pomocą np.: krze-

mionki koloidalnej, stearynian glinu lub cynku, dają z olejami żele transparentne 

 
1 urszula.goik@urk.edu.pl, Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego, Wydział Technologii 

Żywności, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, https://www.urk.edu.pl. 
2 tomasz.goik@pk.edu.pl, Zakład Dynamiki Układów Materialnych, Katedra Mechaniki Stosowanej i Bio-

mechaniki, Wydział Mechaniczny, Politechnika Krakowska, https://www.pk.edu.pl. 
3 daniel.zmudzinski@urk.edu.pl, Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego, Wydział Technologii 

Żywności, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, https://www.urk.edu.pl. 
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[6]. Oleożele charakteryzują się wieloma korzystnymi właściwościami w porów-

naniu z konwencjonalnymi preparatami żelowymi. Są łatwe w przygotowaniu i ze 

względu na ich lipofilny charakter mogą poprawić przenikanie substancji aktywnej 
przez warstwę rogową [7]. Jednak oleożele są uważane za oleiste z natury i często 

przez to trudne do usunięcia po aplikacji [8]. 

• żele bazujące na klasycznych emulsjach (transparentne żele lub emulgels – 

emulżele). Emulżel to połączenie emulsji i żelu. Obecność czynnika żelującego 

w fazie wodnej przekształca klasyczną emulsję w emulżel. Jako emulsję stosuje się 
emulsje typu woda w oleju (W/O) i olej w wodzie (O/W). Emulżele posiadają 

wiele właściwości wykorzystywanych w dermatologii i kosmetyce, przykładowo 

takie jak: brak odczucia tłustości, dobra rozsmarowywalność, dobre właściwości 
emoliencyjne, długi okres przydatności oraz przyjemny wygląd [9, 10]. Znane są 

preparaty emulżelowe z karbopolu i HPMC, które mają przejrzystość optyczną, są 

łatwe do przygotowania i mają wysokie współczynniki dyfuzji i absorpcji [11]. 

• żele, w których faza ciekła może pozostać w układzie lub może być usunięta 
w procesie suszenia żelu i prowadzić do powstania aerożeli. 

• układy biżelowe (ang. bigels lub bi(phasic)gels) są preparatami, które otrzymuje 

się poprzez połączenie układu wodnego – hydrożelu i lipofilowego – organożelu. 

To nowatorskie preparaty w postaci półstałej i stałej o ulepszonych właściwościach 

wykorzystywanych w przemyśle spożywczym, kosmetycznym i farmaceutycznym. 
Żele te stabilizowane są poprzez uwięzienie fazy olejowej i wodnej przez trójwymia-

rową sieć żelową, dając drobną dyspersję [12]. Biżele posiadają właściwości obu 

żeli, takie jak efekt chłodzenia, poprawa hydratacji warstwy rogowej naskórka, 
efekt nawilżenia, łatwość rozsmarowywania, dobre właściwości emoliencyjne i zdol-

ność do zmywania wodą po nałożeniu na skórę [12]. Układy te nie mają środka 

powierzchniowo czynnego ani emulgatora, zatem biżele różnią się od emulsji 
i emulżeli [13]. Główną wadą biżelu jest destabilizacja w wysokiej temperaturze, 

co oznacza, że układ biżelowy nie jest termoodwracalny [14, 15]. 

Kosmetyczne układy żelowe to przede wszystkim wodne roztwory związków 

powierzchniowo czynnych lub ich mieszaniny. Maja one dobre właściwości myjące 
i pieniące się. Często jednak wprowadza się do ich receptur różne hydrokoloidy, które 

posiadają właściwości zagęszczające, stabilizujące oraz tworzące struktury żelowe. Do 

najczęściej spotykanych hydrokoloidów stosowanych w żelowych preparatach kosme-
tycznych należą np.: karboksymetyloceluloza (CMC), hydroksypropylometyloceluloza 

(HPMC), alginiany, guma ksantanowa, guma guar, pektyny, czy karbomery. 

Żele wykazują pewne właściwości zbliżone do ciała stałego, jak również do cieczy, 

czyli są układami lepkosprężystymi. Mogą zachowywać się jak lepkosprężyste ciało 
stałe lub lepkosprężysta ciecz w zależności od naprężeń przyłożonych do żelu. Dobrą 

i skuteczną techniką badania właściwości żelu jest zastosowanie pomiarów reologicz-

nych (lepkosprężystych), z których najczęściej stosowane są metody dynamiczne 
(oscylacyjne) [1, 16]. Właściwości reologiczne są szczególnie istotnym wyróżnikiem 

jakości wielu produktów, w tym także kosmetyków. Ich znajomość pozwala na odpo-

wiedni dobór surowców, a także na optymalizację i kontrolę operacji jednostkowych 
procesu technologicznego. Mogą one nawet zastąpić ocenę sensoryczną tekstury 

i analizę chemiczną niektórych wyrobów, np. substancji żelujących i zagęszczających. 

W skład form kosmetycznych wchodzi wiele składników w wyniku stosowania, 
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których uzyskiwane są układy o złożonych strukturach. Obecność substancji żelują-

cych i zagęszczających w produkcji wyrobów kosmetycznych pozwala na kształtowanie 

tekstury kosmetyku, nadając preparatom tym nie tylko odpowiednią konsystencję, ale 
i odpowiednie odczucia sensoryczne. Jedną z takich substancji jest guma ksantanowa, 

która jako dodatek teksturotwórczy w postaci pojedynczego składnika bądź w ukła-

dach stabilizujących znalazła zastosowanie w kształtowaniu parametrów organolep-

tycznych. Guma ksantanowa (wg International Nomenclature of Cosmetic Ingredients, 
INCI: Xanthan Gum) bardzo często stosowana jest jako kosmetyczny naturalny 

surowiec stabilizujący i zagęszczający, który wpływa znacząco na reologię układów 

wodnych. Otrzymywana jest w procesie fermentacji glukozy prowadzonym z udziałem 
bakterii Xanthomonas campestris. Pod względem chemicznym guma ksantanowa jest 

polisacharydem o wysokiej masie cząsteczkowej (posiada masę cząsteczkową około 

2·106 Da), którego strukturę chemiczną tworzy liniowy łańcuch główny 1,4 β-D-
glukozy. W rozgałęzieniach łańcucha bocznego znajdują się jednostki trisacharydowe, 

w kolejności: D-mannoza, kwas glukuronowy i D-mannoza [17]. Około połowa koń-

cowych jednostek mannozy jest połączona z grupą pirogronianową, a reszta zwykle 

zawiera grupę acetylową. W wodzie guma ksantanowa pęcznieje, tworząc kleiste roz-
twory, o dużej lepkości. Lepkość roztworów wodnych na bazie gumy ksantanowej jest 

w małym stopniu zależna od pH. Daje ona roztwory o pseudoplastycznej charakte-

rystyce płynięcia. Ma duże właściwości wiążące i choć sama nie tworzy żelu to 
z mączką chleba świętojańskiego daje żel elastyczny i termoodwracalny. Jej roztwory 

są odporne na działanie wielu enzymów, zmiany temperatury oraz jest kompatybilna 

z większością niejonowych i anionowych środków zagęszczających. Roztwory gumy 

kasantanowej powodują powstawanie pożądanej struktury produktu, która wyraża się 
poprzez takie właściwości, jak konsystencja czy smarowność [18, 19]. Guma ksanta-

nowa jest szeroko wykorzystywana w wielu gałęziach przemysłu. W przemyśle kosme-

tycznym w stężeniach 0,2÷3% jest stabilizatorem emulsji, a także zwiększa lepkość 
preparatów. W przemyśle farmaceutycznym w stężeniach 0,1÷1%, a nawet do 3% 

dodawana jest np. do tabletek, gdzie pełni rolę substancji wiążącej i zapewniającej 

stopniowy rozpad tabletki oraz powolne uwalnianie składników czynnych. W pro-
duktach spożywczych w stężeniach 0,05÷0.5% pełni zazwyczaj rolę zagęstnika i doda-

wana jest do napojów, soków, sosów, produktów mlecznych, zup w proszku, kremów, 

deserów, lodów. Stosowana w preparatach kosmetycznych pozostawia przyjemne 

odczucia aplikacyjne. Guma ksantanowa jest również częstym składnikiem preparatów 
ekologicznych. 

Produkty pszczele znajdują zastosowanie nie tylko w leczeniu, ale również w pie-

lęgnacji skóry jako składniki kosmetyków. Wpływ produktów pszczelich na skórę został 
również potwierdzony licznymi badaniami, a zastosowanie miodu, propolisu, pyłku 

pszczelego w gojeniu ran podkreśla ich wartość leczniczą [20]. O działaniu leczniczym 

miodu decyduje jego skład, przede wszystkim występujące w nim monosacharydy, 
witaminy, mikroelementy, kwasy organiczne oraz enzymy. Ponadto miód wykazuje też 

działanie przeciwzapalne, dające pozytywne efekty w wielu chorobach dermatologicz-

nych. Z uwagi na zawartość polifenoli, miód posiada korzystne działanie przeciw-

wolnorodnikowe, których nadmiar powoduje niebezpieczny dla organizmu stres 
oksydacyjny [21]. Często można spotkać preparaty kosmetyczne zawierające miód 

wykorzystywane np. do wspomagania leczenia atopowego zapalenia skóry [22]. Miód 
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hamuje rozwój bakterii i grzybów poprzez ograniczenie ich rozwoju na powierzchni 

skóry. Miód także jest wykorzystywany jako opatrunek na rany i oparzenia. Został 

również włączony do leczenia łupieżu, grzybicy, łojotoku i łuszczycy [23]. 
Celem niniejszej pracy było zbadanie wpływu dodatku miodu pszczelego na wy-

brane właściwości reologiczne żeli kosmetycznych zagęszczanych gumą ksantanową. 

2. Materiały i metody 

2.1. Materiały 

Do otrzymania żeli kosmetycznych wykorzystano następujące surowce: wodę dejo-

nizowaną, gumę ksantanową (Welding GmbH & Co. KG), ektoinę (Merck), sok z liści 

aloesu (Aloe Vera Leaf Juice) (przygotowany ze świeżych liści), D-pantenol (Sigma-

Aldrich Chemie GmbH), laktoferynę (Welding GmbH & Co. KG), betainę koka-

midopropylową (Croda Poland sp. z o.o.), glukozyd decylowy (Croda Poland sp. z o.o.), 

ekstrakt wodno-glicerynowy z aronii (Aronia Melanocarpa (Black Chokeberry) Fruit 

Extract) (przygotowany ze świeżych owoców), ekstrakt wodno-glicerynowy z melona 
(Cucumis Melo (Melon) Fruit Extract) (przygotowany ze świeżych owoców) oraz 

spadziowy miód pszczeli (pozyskany z polskiej pasieki). 

2.2. Metodyka badań 

2.2.1. Przygotowanie żeli kosmetycznych 

Opracowano cztery żele kosmetyczne o składzie (tab. 1) na bazie wody dejonizowanej 

z dodatkiem gumy ksantanowej, która stanowiła składnik stabilizujący i zagęszczający. 

Betaina kokamidopropylowa i glukozyd decylowy stanowiły surowce myjące, stabili-
zujące i pianotwórcze. Związki aktywne to: pantenol, laktoferyna, ektoina, Aloe Vera 

Leaf Juice, ekstrakt wodno-glicerynowy z aronii, który wchodzi w skład dwóch żeli 

Ar.M i Ar.bM, ekstrakt wodno-glicerynowy z melona, który wchodzi w skład żeli 
Me.M i Me.bM oraz spadziowy miód pszczeli (INCI: Honey, Mel) – znajdujący się 

w recepturze żelu Ar.M i Me.M.  

Na wadze analitycznej odmierzono najpierw odpowiednią ilość gumy ksantanowej 
z częścią wody destylowanej. Następnie całość mieszano za pomocą mieszadła magne-

tycznego przez około 30 minut w temperaturze 70oC przy 2000 obrotów na minutę, aż 

do wstępnego połączenia się składników. W osobnej zlewce odważono ektoinę, lakto-

ferynę z pozostałą częścią wody w celu rozpuszczenia składników. Po wymieszaniu się 
składników dodawano D-pantenol, wcześniej przygotowany sok z liści aloesu, betainę 

kokamidopropylową i glukozyd decylowy, ekstrakt z aronii lub melona oraz miód 

pszczeli. Całość mieszano za pomocą mieszadła magnetycznego przez około 30 minut. 

Tabela 1. Skład receptur badanych żeli  

Surowce [INCI, International Nomenclature 

of Cosmetic Ingredients] 
Ar.M [g] Ar.bM [g] Me.M [g] 

Me.bM 

[g] 

Cocamidopropyl Betaine 8,00 8,00 8,00 8,00 

Decyl Glucoside 5,50 5,50 5,50 5,50 

Aronia Melanocarpa Fruit Extract 5,00 5,00 - - 
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Cucumis Melo Fruit Extract - - 5,00 5,00 

Aloe Vera Leaf Juice 5,00 5,00 5,00 5,00 

Honey 4,00 - 4,00 - 

Panthenol 3,50 3,50 3,50 3,50 

Xanthan Gum 0,70 0,70 0,70 0,70 

Ectoin 0,50 0,50 0,50 0,50 

Lactoferrin 0,07 0,07 0,07 0,07 

Aqua do 100 do 100 do 100 do 100 

Źródło: opracowanie własne. 

2.2.2. Pomiar pH otrzymanych żeli 

Pomiar pH otrzymanych preparatów przeprowadzono za pomocą pH-metru firmy 

ELMETRON CP-551. pH preparatów powinno być zbliżone do pH stratum corneum 

(5,2-5,6) człowieka. Niższe wartości pH ograniczają rozwój bakterii i zmniejszają po-
drażnienia. Do codziennej pielęgnacji powinno się używać preparatów oczyszczająco-

normalizujących zawierających substancje, które nie spowodują nadmiernego wysuszenia 

i nie zakłócą równowagi kwasowo-zasadowej skóry oraz flory bakteryjnej naturalnie 

występującej na skórze. 

2.2.3. Badania właściwości reologicznych 

Właściwości reologiczne preparatów Ar.M, Ar.bM, Me.M i Me.bM badano w tem-

peraturze 3°C, 10°C, 20°C, 30°C, 40°C i 50°C, które to badania przeprowadzono zaraz 

po przygotowaniu żeli oraz po okresie 1, 4 i 12 miesięcy ich przechowywania w tem-
peraturze 3oC. Do badań reologicznych wykorzystano reometr rotacyjny RS-6000 

(ThermoFischer, Germany), stosując układ stożek-płytka o średnicy 35 mm, kącie 2o 

i szczelinie 0,2 mm. Badania prowadzono z rosnącą szybkością ścinania w zakresie 
wartości od 1 do 1000 s-1. Zakres liniowej lepkosprężystości określono, wyznaczając 

zależność modułu zachowawczego – G’(Pa) i modułu stratności – G”(Pa) przy stałej 

częstotliwości 1 Hz. Test przemiatania częstotliwości (przeprowadzono w zakresie 

liniowej lepkosprężystości), dla częstotliwości w zakresie od 0,1 Hz do 10 Hz. 

3. Wyniki i dyskusja 

3.1. Pomiary pH 

Pomiary pH otrzymanych preparatów żelowych były zbliżone do wartości pH war-
stwy rogowej i preparatów dostępnych w sprzedaży detalicznej. Wartości pH badanych 

preparatów wahały się między 5,10-5,19. 

3.2. Wyniki badań reologicznych 

Wyniki badań reologicznych badanych żeli przedstawiono graficznie na rysunkach 

1-6. Dane eksperymentalne przedstawione na rysunku 1-4 dotyczą krzywych lepkości 
preparatów kosmetycznych bez i z dodatkiem miodu pszczelego. Można stwierdzić, iż 

w analizowanym zakresie szybkości ścinania badane preparaty należą do płynów nie-

newtonowskich, rozrzedzanych ścinaniem. Lepkość pozorna badanych żeli spada w gra-
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nicach 3-0,03 Pa·s. Surowcem, który w dużej mierze wpływa na właściwości reolo-

giczne w analizowanych preparatach, jest guma ksantanowa należąca do modyfikatorów 

cech reologicznych. W roztworach wodnych guma ksantanowa tworzy ugrupowania 
helikoidalne związane ze sobą oddziaływaniami wodorowymi, dając roztwory o cha-

rakterze pseudoplastycznym [24]. Podobne zachowanie obserwujemy w badaniach 

[17], gdzie podano przebieg krzywej lepkości 0,6% roztworu gumy ksantanowej. 

W przypadku wszystkich preparatów Me.M i Me.bM obserwujemy niewielkie zmiany 
w wartościach lepkości pozornej podczas przechowywania, największe wartości lepkości 

pozornej otrzymano dla żeli Me.M przechowywanych przez okres jednego roku. Zwią-

zane to może być z częściowym odparowaniem wody z preparatów. Dodatek miodu 
powoduje większe zmiany w wartościach lepkości we wszystkich badanych żelach 

szczególnie jest to widoczne w zachowaniu się preparatów w trakcie przechowywania. 

Żele Me.bM praktycznie nie zmieniają swoich własności zarówno w związku z okre-
sem przechowywania, jak i temperaturą. W przypadku żeli Me.bM obserwujemy małe 

zmiany lepkości pozornej. Żele Ar.bM i Ar.M charakteryzują się niższymi wartościami 

lepkości niż Me.bM i Me.M. Podobnie w żelach Ar.M obserwujemy większe zmiany 

podczas okresu przechowywania niż w żelach Me.bM. Dodatek miodu wpływa na 
zmiany lepkości pozornej w układach żelowych w czasie ich przechowywania. 

 
Rysunek 1. Krzywe lepkości preparatów kosmetycznych Me.bM i Me.M zaraz po przygotowaniu oraz po 1 

i 12 miesiącach w temperaturze 10°C i 20°C [opracowanie własne]  

 
Rysunek 2. Krzywe lepkości preparatów kosmetycznych Me.bM i Me.M zaraz po przygotowaniu oraz po 1 

i 12 miesiącach w temperaturze 30°C i 40°C [opracowanie własne]  
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Rysunek 3. Krzywe lepkości preparatów kosmetycznych Ar.bM i Ar.M zaraz po przygotowaniu oraz po 1 

i 12 miesiącach w temperaturze 3°C, 10°C [opracowanie własne]  

 
Rysunek 4. Krzywe lepkości preparatów kosmetycznych Ar.bM i Ar.M zaraz po przygotowaniu oraz po 1 

i 12 miesiącach w temperaturze 20°C, 30°C [opracowanie własne]  

Lepkosprężystość jest ważną właściwością reologiczną większości produktów 

kosmetycznych. Opisuje stosunek elastyczności i trwałości produktu do jego lepkości 
i płynności. Podczas nakładania żelu do twarzy szczególnie ważny jest charakter i siła 

żelu. Wytrzymałość żelu można zmierzyć poprzez określenie modułu sprężystości, od 

którego zależy elastyczność i żelowy charakter materiału. Im wyższa wartość modułu 

sprężystości, tym wyższa wytrzymałość żelu. 
Dla wszystkich analizowanych żeli moduł zachowawczy G’ był wyższy niż moduł 

stratności G” we wszystkich badanych zakresach częstotliwości co oznacza, że liniowe 

zachowanie lepkosprężyste tych preparatów jest zdominowane przez naturę sprężystą. 
Taką samą zależność zaobserwowali [25], analizując roztwory z gumą ksantanową 

tworzącą układy żelopodobne, na co wskazuje dominacja modułu zachowawczego G’ 

nad modułem stratności G”. Przykładowe wyniki modułu zachowawczego bez i z do-

datkiem miodu pszczelego przedstawiono na rysunkach 5 i 6. Dodatek miodu pszcze-
lego wpływa na wzrost modułu zachowawczego G’, dla wszystkich badanych układów. 

Wartości modułu zachowawczego G’ oscylują w podobnych wartościach jak dla 1% 

gumy ksantanowej [25]. 
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Rysunek 5. Zależność modułu G’ od częstotliwości dla żeli Ar.bM i Ar.M zaraz po przygotowaniu oraz po 1 

i 12 miesiącach w temperaturze 10°C, 20°C [opracowanie własne] 

 
Rysunek 6. Zależność modułu G’ od częstotliwości dla żeli Ar.bM i Ar.M zaraz po przygotowaniu oraz po 1 

i 12 miesiącach w temperaturze 30°C, 40°C [opracowanie własne] 

Przykładowe wyniki modułu G’ i G” dla preparatów Me.bM i Me.M przedstawiono 

na rysunku 7. Podobnie jak wcześniej, dla preparatów Ar.bM i Ar.M moduł zacho-
wawczy G’ jest wyższy niż moduł stratności G” we wszystkich badanych zakresach 

częstotliwości co oznacza, że liniowe zachowanie lepkosprężyste tych preparatów jest 

zdominowane przez naturę sprężystą. Dodatek miodu do preparatu opartego na gumie 

ksantanowej nie spowodował znacznych zmian w strukturze preparatów. 

 
Rysunek 7. Zależność modułu G’ i G” od częstotliwości dla żeli Me.bM i Me.M zaraz po przygotowaniu oraz 

po 1 miesiącu w temperaturze 20°C i 30°C [opracowanie własne] 
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Na rysunku 8 i 9 przedstawiono tan(δ) w funkcji częstotliwości. Stosunek energii 

utraconej do zmagazynowanej w każdym cyklu jest opisany jako tan(δ), który infor-

muje o fizycznym zachowaniu się analizowanego układu. Na rysunku 8 i 9 przedsta-
wiono wybrane wartości tangensa kąta przesunięcia fazowego, dla preparatów Me.bM 

i Me.M. Rozkład tan(δ) ma charakter eksponencjalny, wartości stopniowo maleją, 

wskazując na zachowanie preparatów podobnych do ciała stałego. Podobny rozkład 

tan(δ) zaobserwowano w pracy [25]. 

 
Rysunek 8. Wartość kąta przesunięcia fazowego δ w zależności od częstotliwości dla żeli Me.bM i Me.M 

zaraz po przygotowaniu oraz po 1 miesiącu w temperaturze 10°C i 20°C [opracowanie własne] 

 
Rysunek 9. Wartość kąta przesunięcia fazowego δ w zależności od częstotliwości dla żeli Me.bM i Me.M 

zaraz po przygotowaniu oraz po 1 miesiącu w temperaturze 30°C i 40°C [opracowanie własne] 

Jak można zauważyć moduły G’ przyjmują większe wartości od modułów G”, rów-

nocześnie nieznacznie wzrastając wraz ze wzrostem częstotliwości, tan(δ) przyjmuje 

wartości większe od 0,1 niezależnie od dodatku miodu pszczelego do preparatów. 

W związku z powyższym możemy określić, iż wszystkie przebadane preparaty są słabymi 
żelami, a dodatek miodu nie zmienia założonego charakteru preparatu. 

4. Podsumowanie 

Żele kosmetyczne to preparaty stosowane w codziennej pielęgnacji skóry twarzy 
i ciała, w związku z czym muszą charakteryzować się odpowiednimi właściwościami 
sensorycznymi i fizykochemicznymi. Przeprowadzone badania pokazały, że właściwości 
reologiczne rozpatrywanych żeli kosmetycznych zawierających w swoich recepturach 
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dodatek miodu pszczelego, który destabilizuje strukturę żelu, poprzez zastosowanie 
gumy ksantanowej nie odbiegają drastycznie od właściwości żeli bez dodatku miodu 
pszczelego. Guma ksantanowa jako dodatek teksturotwórczy w postaci pojedynczego 
składnika bądź w postaci układów stabilizujących kształtuje odpowiednio parametry 
organoleptyczne, jak i zapewnia stabilność preparatów co pozwala na włączanie do 
składów receptur kosmetycznych składników destabilizujących układy. Dodatek miodu 
pszczelego do tego typu preparatów na bazie gumy ksantanowej nie powoduje zmiany 
charakteru badanych kosmetyków, wykazują one nadal cechy słabego żelu. 
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Wpływ dodatku miodu pszczelego na właściwości reologiczne żeli kosmetycznych 

zagęszczanych gumą ksantanową 

Streszczenie 
Surowce pochodzenia naturalnego mające duży wpływ na polepszenie stanu skóry lub utrzymanie jej 

w dobrej kondycji są chętnie wykorzystywane w formułowaniu wielu preparatów kosmetycznych. Produkty 
pszczele znalazły zastosowanie nie tylko w leczeniu, ale również w preparatach do pielęgnacji skóry jako 
składniki kosmetyków. Wpływ produktów pszczelich na skórę został również potwierdzony licznymi ba-
daniami, a zastosowanie miodu w gojeniu ran podkreśla jego wartości lecznicze. W pracy badano właści-
wości reologiczne żeli kosmetycznych na bazie gumy ksantanowej z dodatkiem miodu pszczelego, który 
destabilizuje strukturę układów. Właściwości reologiczne preparatów kosmetycznych w dużym stopniu 
decydują o ich cechach użytkowych i tym samym wpływają na ich jakość. Pomiary wykonano za pomocą 
reometru rotacyjnego firmy Haake RS-6000 (ThermoFischer, Germany), stosując układ stożek-płytka 

o średnicy 35 mm, kącie 2° i szczelinie 0,2 mm w temperaturze 3°C, 10°C, 20°C, 30°C, 40°C i 50°C zaraz 
po przygotowaniu preparatów, po okresie 1, 4 i 12 miesięcy ich przechowywania. Badania prowadzono 
z rosnącą szybkością ścinania w zakresie wartości od 1 do 1000 s-1. Testy oscylacyjne przeprowadzono 
w zakresie liniowej lepkosprężystości dla częstotliwości od 0,1 Hz do 10 Hz. Dodatek miodu powoduje 
zmiany we wszystkich badanych żelach szczególnie; jest to widoczne wraz z upływem okresu przecho-
wywania. 
Słowa kluczowe: żele kosmetyczne, reologia, guma ksantanowa, miód pszczeli 

Influence of bee honey addition on the rheological properties of the cosmetic gels 

concentrated by xanthan gum 

Abstract 
Natural raw materials have a big influence on the improvement and maintenance of the good skin condition 

and are often used in cosmetical formulations. Bee products are often used not only in treatment procedures, 
but also as raw materials in skin care formulations. The influence of bee products on the skin conditions has 
also been confirmed by numerous studies. The use of honey in wound healing emphasizes its healing values. 
In the paper the rheological properties of cosmetic gels based on xanthan gum with bee honey addition, 
which destabilizes the structure of the systems was studied. The rheological properties of cosmetic prepa-
rations largely determine their utility features and thus affect their quality. A Haake RS-6000 (Thermo 
Fischer, Germany) rotational rheometer was used for the tests, using a cone-plate system with a 35 mm 
diameter, angle 2° and a gap of 0.2 mm. Rheological tests of the obtained cosmetic preparations were carried 
out at the temperatures of 3°C, 10°C, 20°C, 30°C, 40°C and 50°C immediately after their preparation and 

after a 1, 4 and 12 months of the storage period. The tests were carried out with an increasing shear rate in 
the value range from 1 s-1 to 1000 s-1. Oscillation tests were carried out in the range of the linear visco-
elasticity for frequency range from 0.1 Hz to 10 Hz. Bee honey addition in the gel formulations causes 
changes in the all tested gels, what is visible in time of the storage period. 
Keywords: cosmetic gels, rheology, xanthan gum, bee honey 
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Przepływ roztworów mieszanin polimerów 

o zróżnicowanej sztywności łańcucha  

przez złoże cząstek kulistych 

1. Wprowadzenie  

W wielu rzeczywistych procesach, w których kanały ulegają ciągłym rozszerze-
niom i zwężeniom, płyny są poddawane nie tylko ścinaniu, ale także rozciąganiu. 

Przykładem są tu przepływy płynu przez płytowe wymienniki ciepła, złoża porowate 

oraz szczeliny skał podczas wydobycia ropy naftowej [1-3]. Przepływy nienewto-
nowskich roztworów polimerów przez ośrodki porowate nie są wystarczająco dobrze 

poznane. Wynika to zasadniczo z nieodłącznych trudności w charakteryzowaniu efektów 

nienewtonowskich w przepływie roztworów polimerów oraz złożoności lokalnej geo-

metrii ośrodka porowatego, co powoduje powstanie pola przepływu, które jest dalekie 
od idealnego ścinania lub idealnego rozciągania. Przepływ, w którym płyn ulega 

rozciąganiu, nazywany jest wzdłużnym, natomiast lepkość związana z oporem, jaki 

płyn stawia podczas rozciągania, nazywana jest lepkością wzdłużną. W przypadku 
roztworów wysokocząsteczkowych polimerów stosunek lepkości wzdłużnej do lep-

kości przy ścinaniu może być nawet 100-krotnie większy. Czynnikami wpływającymi 

na opór powstający podczas przepływu roztworów polimerów przez złoża porowate są 

przede wszystkim giętkość łańcucha, średnia masa cząsteczkowa polimeru oraz jego 
stężenie.  

Celem pracy jest porównanie strat ciśnienia podczas przepływu przez złoże poro-

wate roztworów polimerów różniących się giętkością łańcucha polimerowego i średnią 
masą cząsteczkową oraz ich mieszanin.  

2. Przepływ przez złoże porowate 

Podczas przepływu płynu przez złoże porowate występują straty ciśnienia, które są 

charakteryzowane przez różnice ciśnień statycznych ΔP. Wyniki pomiarów P pod-

czas przepływu płynów nienewtonowskich przez złoże porowate są najczęściej przed-

stawiane na dwa sposoby: w postaci zależności zmodyfikowanego współczynnika 
tarcia od zmodyfikowanej liczby Reynoldsa lub tak zwanej lepkości pozornej od pozornej 

szybkości ścinania.  
Wartość współczynnika oporu można wyznaczyć z zależności: 
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gdzie: d – średnica złoża, ε – porowatość, L – długość, na której usypane jest złoże, η – lepkość rozpuszczal-
nika, w0 – pozorna prędkość przepływu (prędkość liczona na przekrój pustego aparat), ΔP – różnica ciśnień. 

W ogólnym przypadku współczynnik oporu jest funkcją liczby Reynoldsa, która dla 

przepływu płynów newtonowskich przez złoże porowate ma postać: 
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gdzie: ρ – gęstość płynu. 

Zależność współczynnika oporu od liczby Re dla płynów newtonowskich jest opisana 
równaniem Erguna5 [4]: 

ReBA+=         (3) 

gdzie: A i B to stałe.  

Przy małych wartościach liczby Re (Re < 1), wartość współczynnika oporu ma stałą 

wartość i spadek ciśnienia jest wprost proporcjonalny do prędkości. Jest to tzw. zakres 

Darcy’ego, gdzie przepływ jest zdominowany przez siły lepkości, a rozkład prędkości 
jest określony przez lokalną geometrię [5]. Jednowymiarowe równanie Darcy'ego 

można zapisać jako: 

K

w

L

P 0
=−


        (4) 

gdzie: ΔP/L jest spadkiem ciśnienia na jednostkę długości wzdłuż drogi przepływu, a K jest przepuszczal-
nością złoża porowatego. 

Według Erguna [4] krytyczna wartość liczby Rekr, powyżej której widoczny jest 

wpływ sił bezwładności na przepływ mieści się w przedziale od 3 do 10. W literaturze 

można znaleźć także inne wartości Rekr, na przykład według Scheideggera [6] Rekr 
mieści się w przedziale od 0,1 do 75. Hassanizadeh i Gray [7] zalecają w obliczeniach 

technicznych przyjmować Rekr = 10. 

Korzystając z równania Darcye’go można zdefiniować lepkość pozorną ηp: 
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gdzie: A – powierzchnia, Q – objętościowe natężenie przepływu. 

Dla cząstek kulistych, przepuszczalność złoża można wyznaczyć z zależności: 

 
5 W literaturze często spotykana jest forma równania Erguna w postaci λ =

𝐴

𝑅𝑒
+ 𝐵, gdzie Re = , a stałe 

wynoszą A = 150, B = 1,75. 
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gdzie: κ jest stałą Kozeny-Carmana, która dla złóż wypełnionych cząstkami kulistymi wynosi 5. 

Pozorną szybkość ścinania można określić, dzieląc prędkość pozorną w0 przez charak-

terystyczną mikroskopijną długość l ośrodka porowatego, którą wyrażamy jako (K)0,5. 
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gdzie: α jest empirycznym współczynnikiem dopasowania.  

Empiryczny współczynnik α jest znajdowany eksperymentalnie [8]. Można go rów-

nież obliczyć przy użyciu metod modelowania matematycznego [8, 9]. 

3. Przepływ roztworów polimerów przez złoża porowate 

Przepływ płynów polimerowych przez złoże porowate jest interesujący z prak-

tycznego punktu widzenia. Klasycznymi przykładami są filtracja, remediacja czy wydo-

bycie ropy naftowej. W tym ostatnim przypadku najczęściej wykorzystuje się roztwory 
polimerów o giętkiej budowie łańcucha, np. poliakryloamid (HPAM) [10-12]. Z racji 

swojej długiej giętkiej budowy, cząsteczki polimeru mogą ulegać deformacji wzdłuż 

drogi przepływu przez złoże porowate, co ułatwia ich przemieszczanie się w porach 

złoża. Większość roztworów polimerów w przepływie ścinającym wykazuje właściwości 
płynów rozrzedzanych ścinaniem, dla których można zauważyć zakres stałej lepkości 

newtonowskiej przy niskich szybkościach ścinania. Wynika to z tego, że cząsteczki 

polimeru mają przypadkowe ułożenie, co skutkuje dużym tarciem między warstwami 
płynu. W zakresie pośrednich szybkości ścinania mamy do czynienia z zakresem roz-

rzedzania ścinaniem, w którym cząsteczki zaczynają układać się w kierunku przepływu. 

Taka orientacja łańcuchów polimeru powoduje zmniejszenie tarcia w płynie, a w kon-
sekwencji zmniejszenie lepkości układu. Należy również nadmienić, że te same roztwory 

polimerów, które są rozrzedzane ścinaniem w przepływie ścinającym mogą być 

zagęszczane rozciąganiem w przepływie wzdłużnym. Oznacza to, że wraz ze wzrostem 

szybkości rozciągania lepkość wzdłużna takich roztworów polimerów będzie wzrastać 
[13, 14]. Wpływ wzrostu lepkości wzdłużnej ze wzrostem szybkości odkształcenia 

płynu można zaobserwować podczas przepływu płynu przez złoże porowate, w kanałach 

zbieżno-rozbieżnych lub innych kanałach o zmiennej geometrii [15]. 

Porównanie kształtu krzywych zależności współczynnika oporu  od liczby 

Reynoldsa Re dla roztworów polimerów o zróżnicowanej sztywności łańcucha zostało 
przedstawione na rysunku 1. W przypadku płynów rozrzedzanych ścinaniem, takich 

jak: sól sodowa karboksymetylocelulozy (Na-CMC), hydroksyetyloceluloza [16] guma 

ksantanowa [17, 18] czy guma guarowa [19] zależność wartości współczynnika oporu 
Λ = f(Re) przebiega w sposób przedstawiony na rysunku 1a. Można tu wyróżnić dwa 

zakresy. Przy niskich liczbach Reynoldsa Re (zakres I) wartość współczynnika oporu 

jest stała i obszar ten nazywamy pseudonewtonowskim. Dla wyższych wartości liczby 
Re (zakres II) wartość współczynnika oporu zaczyna maleć i mamy do czynienia 

z zakresem rozrzedzania ścinaniem.  
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a)  

 
b)  

 
Rysunek 1. Krzywe zależności współczynnika oporu  od liczby Reynoldsa Re dla roztworów polimerów 

podczas przepływu przez złoże cząstek kulistych: a) roztwory polimerów półsztywnych, b) roztwory 
polimerów giętkich [opracowanie własne] 

Odmienne właściwości wykazują natomiast roztwory polimerów o łańcuchach 

giętkich (rys. 1b). Do polimerów takich zaliczamy politlenek etylenu (PEO) [14, 20] 

wodne roztwory poliakryloamidu i częściowo zhydrolizowanego poliakryloamidu [21, 
22], poliizobutylen (PIB) w różnych rozpuszczalnikach organicznych [23] czy atak-

tyczny polistyren (aPS) [24]. 

Na krzywej zależności Λ = f(Re) można zauważyć cztery zakresy. W obszarze I 

współczynnik oporu ma stałą wartość, analogicznie jak dla płynów newtonowskich. 
Przy wystarczająco niskich stężeniach polimeru wartości współczynnika oporu są 

zbliżone do wartości słusznych dla wody. W obszarze II można zauważyć gwałtowny 

wzrost współczynnika Λ, aż do pewnej krytycznej wartości liczby Reynoldsa, Re0 [25]. 
W obszarze III wartość współczynnika oporu stabilizuje się na stałym poziomie 

pomimo dalszego wzrostu Re, osiągając tzw: zakres pseudoniutonowskiego plateau. 

W obszarze IV, wartości współczynnika oporu maleją wraz ze wzrostem liczby Re [26]. 
Spadek ten jest konsekwencją degradacji łańcucha polimeru [27].  
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4. Metodyka pomiarów 

4.1. Związki wykorzystane w badaniach 

W badaniach doświadczalnych wykorzystano dwa polimery różniące się giętkością 

łańcucha. Wodne roztwory poli(tlenku etylenu) (PEO, Sigma-Aldrich) o łańcuchu 
giętkim i hydroksypropylometylocelulozy (HPMC, Konimpex) o łańcuchu półsztywnym. 

Wykorzystano roztwory PEO o trzech różnych średnich wagowo masach cząstecz-

kowych wynoszących 2·106, 4·106 i 8·106 g/mol. Stężenia polimerów wynosiły 0,2; 0,4 
i 0,6% wag. Badaniom poddano również mieszaniny PEO i HPMC o stosunkach 

wagowych HPMC/PEO 50/50; 75/25, 25/75. W tym przypadku wykorzystano PEO 

o pośredniej wagowo masie cząsteczkowej 4·106 g/mol, a całkowite stężenie polimerów 
w roztworze wynosiło 0,4%.  

4.2. Schemat stanowiska eksperymentalnego 

Badania strat ciśnienia dla analizowanych roztworów wykonano z użyciem stano-

wiska doświadczalnego przedstawionego na rysunku 2. Głównym jego elementem jest 

kolumna o średnicy wewnętrznej D = 0,034 m i długości L = 0,338 m wypełniona 

kulkami szklanymi o średnicy d = 2,98 0,03 mm (1). W ściance rury wypełnionej 
złożem zamocowane zostały czujniki ciśnienia firmy Keller (typ PR-35X) o zakresie 

pomiarowym do 3 barów (3). Temperaturę płynu kontrolowano przy użyciu czujnika 

termoparowego (0,3 K). Wyznaczona doświadczalnie porowatość złoża  wynosiła 

0,385 0,006. 

Przepływ płynu w instalacji był wymuszany przez pompę strzykawkową własnej 

konstrukcji. Do budowy pompy zastosowano aluminiowy cylinder o średnicy wew-

nętrznej 0,032 m (6) i długości 0,7 m. Ruch tłoka był wymuszany za pomocą siłownika 
ze śrubą toczną (8) napędzanego przez silnik krokowy (9). Obroty silnika krokowego 

były sterowane za pomocą programu komputerowego PST2011. Konstrukcja pompy 

umożliwiała uzyskanie natężenia przepływu emulsji w zakresie od 0,0210-6 m3/s do 

3210-6 m3/s z dokładnością 0,25%. Kierunek przepływu płynu w instalacji był regu-

lowany za pomocą zaworów kulowych (4). Rurociąg łączący kolumnę wypełnioną 

z pompą strzykawkową miał średnicę 0,034 m. Pomiary wykonywano w klimatyzo-

wanym pomieszczeniu, w którym utrzymywano temperaturę 21 0,5oC.  
Lepkość poszczególnych roztworów w przepływie ścinającym wyznaczano przy 

użyciu reometru rotacyjnego Anton Paar Physica MCR501 z wykorzystaniem układu 

stożek-płytka o średnicy stożka 60 mm, szczelinie pomiarowej 0,119 mm i kącie nachy-

lenia stożka 1. Pomiary reologiczne prowadzono w temperaturze płynu zarejestrowanej 

podczas jego przepływu przez złoże porowate. 
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Rysunek 2. Stanowisko doświadczalne: 1 – rura ze złożem porowatym, 2 – komputer, 3 – przetworniki 
ciśnienia, 4 – zawory kulowe, 5 – zbiornik, 6 – cylinder, 7 – tłok, 8 – siłownik ze śrubą toczną, 9 – silnik 

krokowy, 10 – zbiornik odpadowy [opracowanie własne] 

5. Analiza wyników badań 

5.1. Przepływ ścinający 

Na rysunku 3 przedstawiono porównanie krzywych lepkości wodnych roztworów 

polimerów o stężeniach 0,4% wag. Wszystkie roztwory były płynami nienewtonowskimi 

rozrzedzanymi ścinaniem. W przypadku roztworu PEO o średniej masie cząsteczkowej 

8 mln powyżej pewnej wartości szybkości ścinania lepkość zaczyna wzrastać. Wzrost 
ten może świadczyć o tym, że wpływ sił bezwładności na przepływ jest minimalny.  

Na rysunku 4 przedstawiono krzywe lepkości wodnych roztworów HPMC i PEO 

oraz ich mieszanin. Można zauważyć, że mieszanina z największą zawartością HPMC 
ma zbliżoną lepkość do lepkości czystego roztworu polimeru, natomiast z najmniejszą 

zawartością HPMC ma lepkość zbliżoną do czystego roztworu PEO. Mieszanina 

zawierająca takie samo stężenie masowe polimerów osiąga wartości lepkości pośrednie 
w stosunku do czystych roztworów obu polimerów.  
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Rysunek 3. Krzywe lepkości wodnych roztworów polimerów [opracowanie własne] 

 
Rysunek 4. Krzywe lepkości mieszanin wodnych roztworów polimerów [opracowanie własne] 

5.2. Przepływ przez złoże porowate 

Na rysunku 5 przedstawiono porównanie wartości współczynnika oporu Λ dla 

wodnych roztworów PEO o różnych masach cząsteczkowych i stężeniu 0,4%-wag. 
Można zauważyć, że wartość Λ rośnie wraz ze wzrostem średniej masy cząsteczkowej 

polimeru. Dla PEO o średnich wagowo masach cząsteczkowych Mw = 4·106 i 8·106 

g/mol wartości współczynnika oporów początkowo maleją ze wzrostem liczby Re po 
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czym następuje gwałtowny ich wzrost (zakres II na rysunku 1). W przypadku  

Mw = 2·106 g/mol można wyróżnić dodatkowo zakres, w przedziale niskich liczb 

Reynoldsa, w którym wartości  są w przybliżeniu stałe. Z danych przedstawionych na 

rysunku 5-6 wynika również, że wzrost współczynnika oporu  jest bardziej gwałtowny 

dla roztworów PEO o większych masach cząsteczkowych. Również krytyczna liczba 

Reynoldsa Rekr, przy której rozpoczyna się wzrost wartości , zależy od średniej masy 

cząsteczkowej i dla wartości Mw = 2·106, 4·106 i 8·106 g/mol wartości Rekr wynoszą 

odpowiednio 65; 13,7 i 4,95. 

 
Rysunek 5. Zależność współczynnika oporu Λ od liczby Re dla roztworów PEO o różnych masach 

cząsteczkowych Mw [opracowanie własne] 

Przyczyny wzrostu współczynnika oporu po przekroczeniu Rekr nie zostały do tej 

pory w pełni wyjaśnione [15]. Analizę zaproponowanych w literaturze mechanizmów 

przepływu giętkich roztworów polimerów przeprowadzili Müller i Sáez [28]. Są one 
najczęściej wiązane z wysoką lepkością wzdłużną polimeru lub burzliwością sprężystą. 

Deformacja rozciągająca podczas przepływu płynu przez złoże porowate jest wyni-

kiem przepływu płynu przez kanaliki o zmiennym przekroju. W przepływie wzdłużnym, 

powyżej pewnej prędkości płynu następuje rozciągnięcia łańcuchów polimerów, czym 
tłumaczony jest wzrost start ciśnienia [21, 22, 25, 27]. Inną przyczyną nagłego wzrostu 

strat ciśnienia może być występowanie burzliwości sprężystej [29-31]. 

Na wartość współczynnika oporu oprócz średniej masy cząsteczkowej wpływ ma 
również stężenie polimeru. Na rysunku 6 przedstawiono porównanie Λ = f(Re) dla róż-

nych stężeń PEO i HPMC. Można zauważyć, że wartość Λ rośnie wraz ze wzrostem 

stężenia polimeru w roztworze. Jakościowo przebieg zmian wartości współczynnika 

oporu jest całkowicie odmienny. Dla roztworów HPMC można zauważyć stałą wartość 
Λ dla niskich wartości liczb Re, a następnie jego spadek.  

W przypadku roztworu polimeru o stężeniu 0,2%-wag., podobnie jak dla płynów 

newtonowskich, współczynnik oporu ma stałą wartość. W przypadku roztworów PEO, 
już niewielkie stężenie polimeru powoduje wzrost wartości Λ po przekroczeniu Rekr.  
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Rysunek 6. Porównanie zależności współczynnika oporu dla roztworów polimeru giętkiego PEO i polimeru 

półsztywnego HPMC [opracowanie własne] 

5.3. Mieszaniny polimerów 

Wpływ stosunku masowego hydroksypropylometylocelulozy i poli(tlenku etylenu) 

na wartość współczynnika oporu przedstawiono na rysunku 7. Jak wykazano również 
na rysunkach 5 i 6 wartość współczynnika oporu dla roztworów HPMC maleje ze 

wzrostem Re, natomiast dla roztworów PEO wzrasta powyżej pewnej wartości Rekr. 

Mieszaniny obu polimerów przyjmują wartości pośrednie tylko do wartości Rekr. 

Powyżej tej wartości dominujący charakter w mieszaninie odgrywa giętki łańcuch 
polimeru, a wartość Λ zaczyna wzrastać, niezależnie od ilości HPMC w roztworze, 

jednak wzrost ten następuje przy innych wartościach Rekr. Odpowiednio dla mieszanin 

HPMC/PEO 25/75, 50/50 i 75/25 Rekr wynoszą 19, 24 i 43, zatem wzrost wartości Λ 
następuje szybciej przy większej zawartości polimeru giętkiego w mieszaninie. 

 
Rysunek 7. Porównanie zależności współczynnika oporu od liczby Reynoldsa dla roztworów PEO i HPMC 

oraz ich mieszanin [opracowanie własne]  

Jak wspomniano powyżej, nagły wzrost strat ciśnienia może być wynikiem wystę-

powania burzliwości sprężystej lub wysoką wartością lepkości wzdłużnej polimeru.  
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6. Podsumowanie  

W pracy zostały przedstawione wyniki pomiarów strat ciśnienia podczas przepływu 
roztworów polimeru giętkiego PEO i półsztywnego HPMC oraz ich mieszanin przez 
złoże szklanych kulek. Dla roztworów HPMC wartość współczynnika oporu maleją wraz 

ze zrostem liczby Re. Taki przebieg zależności jest  = f(Re) jest charakterystyczny dla 
roztworów polimerów o stosunkowo sztywnym łańcuchu, w których doszło do wy-
tworzenia przestrzennej sieci. Dla roztworów poli(tlenku etylenu) zaobserwowano 
występowanie zakresu, w którym następuje gwałtowny wzrost współczynnika oporu ze 
wzrostem liczby Re, za który odpowiedzialna może być wysoka lepkość wzdłużna roz-
tworu polimeru. Zakres taki jest również obserwowany podczas przepływu roztworów 
mieszaniny HPMC/PEO przez złoże cząstek kulistych. W przypadku takich procesów, 
jak odzysk ropy naftowej czy rekultywacja gleby stosowanie roztworów polimerów 
o złożonych właściwościach reologicznych prowadzi do lepszej kontroli przepływu 
poprzez zwiększenie lepkości płynu. Uzyskane wyniki badań eksperymentalnych świad-
czą, że dodatek polimeru o łańcuchu giętkim do roztworu polimeru o łańcuchu pół-
sztywnym wywołuje gwałtowny wzrost strat ciśnienia. Istotna będzie nie tylko giętkość 
łańcucha, ale również stężenie i średnia masa cząsteczkowa polimeru.  

Podziękowania  

Praca została sfinansowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. 
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Przepływ roztworów mieszanin polimerów o zróżnicowanej sztywności łańcucha 

przez złoże cząstek kulistych 

Streszczenie 
W pracy przedstawiono wyniki pomiarów strat ciśnienia podczas przepływu przez złoże porowate polimerów 
o łańcuchu giętkim (PEO) i półsztywnym (HPMC) oraz ich mieszanin o trzech różnych stosunkach wago-
wych (HPMC/PEO; 50/50; 25/75; 75/25). Analizowano również wpływ stężenia polimeru i średniej masy 
cząsteczkowej na starty ciśnienia. Złoże porowate stanowiły szklane kulki o średnicy 3 mm, usypane na 
długości L = 0,0338 m w rurze o średnicy D = 0,034 m. Wykazano, że wartość współczynnika oporu 
wzrasta wraz ze wzrostem stężenia i średniej masy cząsteczkowej polimeru. Dla roztworu HPMC wartości 
współczynnika oporu maleją wraz ze zrostem liczby Re. Taki przebieg zależności jest charakterystyczny 
dla roztworów polimerów o stosunkowo sztywnym łańcuchu. Dla roztworów polimeru o giętkim łańcuchu 

(PEO) występuje zakres, w którym współczynnik oporu wzrasta ze wzrostem liczby Re. Zakres taki jest 
również obserwowany podczas przepływu roztworów mieszaniny HPMC/PEO przez złoże cząstek kulistych.  
Słowa kluczowe: złoże porowate, lepkość wzdłużna, łańcuch giętki 

The flow of polymer mixtures solutions with different stiffness of the chain 

through the bed of spherical particles 

Abstract 
The study presents the results of measurements of pressure drops during the flow through a porous bed of 
polymers of flexible (PEO) and semi-rigid (HPMC) chains and their mixtures in three different weight 
ratios (HPMC/PEO; 50/50; 25/75; 75/25). The effects of polymer concentration and average molecular 
weight were also analysed. The porous bed consisted of glass spheres with a diameter of 3 mm, sprinkled 
along the length L = 0.0338 m in a pipe with a diameter of D = 0.034 m. It was shown that the value of the 

resistance coefficient increases with increasing concentration and average molecular weight of the polymer. 
For the HPMC solution, the values of the drag coefficient decrease with the increase of the Re number. 
Such a course of dependence is characteristic for polymer solutions with a relatively stiff chain. For flexible 
chain polymer (PEO) solutions, there is a range where the drag coefficient increases with increasing 
number Re. This range is also observed when the HPMC/PEO mixture solutions flow through the bed of 
spherical particles. 
Keywords: porous bed, extensional viscosity, flexible chain 
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Longina Madej-Kiełbik1, Karolina Gzyra-Jagieła2 

Maska ochronna na bazie polimerów  

przyjaznych dla środowiska 

1. Wprowadzenie  

Jednym z głównych czynników zamykających obieg polimerów w gospodarce 

cyrkularnej jest ich biodegradowalność [1]. Bazą większości aktualnie produkowanych 
tworzyw sztucznych są polimery syntetyczne, głównie pochodzące z przerobu ropy 

naftowej. Są one bardzo trwałe, a co za tym idzie praktycznie nie ulegają rozkładowi 

w środowisku naturalnym, alternatywę w tym obszarze stanowią polimery biodegrado-

walne. Wzrastające, wraz z rozwojem gospodarki, ilości odpadów z tworzyw sztucznych 
stanowią poważny problem ekologiczny i gospodarczy, zastosowanie polimerów bio-

degradowalnych przyjaznych dla środowiska może pomóc w rozwiązaniu tej kwestii. 

Biodegradowalne polimery tj. np.: poli(kwas mlekowy) PLA, (polihydroksymaślan) 
PHB, chitozan, skrobia, celuloza, z każdym dniem zyskują nowe zastosowania w klu-

czowych gałęziach przemysłu tekstylnego, medycznego, opakowaniowego itp. 

Z raportu udostępnionego przez Europejską Agencję Środowiska (EEA – European 
Environment Agency) wynika, że pandemia COVID-19 miała wymiar nie tylko spo-

łeczny, ale także środowiskowy. Zwiększony popyt na środki ochrony osobistej, w tym 

półmaski filtrujące czy maski medyczne wytwarzane z polimerów syntetycznych tj. 

polipropylen, pociągnął za sobą wystąpienie nowego problemu w postaci ogromnej 
ilości odpadów, większej emisji gazów cieplarnianych oraz innych szkodliwych gazów. 

Oszacowano, że w czasie szczytu pandemii zużywanych było ok. 3 mln jednorazo-

wych masek na minutę, co w ciągu miesiąca daje aż 130 mld masek. Zakładając, że 
jednorazowa maska chirurgiczna waży ok. 3,5 grama, okazuje się, że łączna masa 

zużywanych co miesiąc masek przekraczała 450 ton. Odpady te coraz częściej są nie-

właściwie zagospodarowywane w związku z czym wzrasta skala ich negatywnego 
oddziaływania na środowisko. Opracowanie ochronnej maski z polimerów przyjaznych 

dla środowiska jest odpowiedzią na Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 roku w sprawie zmniejszenia negatywnego wpływu 

niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko. Opracowany produkt 
wpisuje się w schemat obecnie pożądanej w Unii Europejskiej gospodarki cyrkularnej – 

po procesie użytkowania trafia do środowiska naturalnego w bezpiecznej formie. Zgodnie 

z założeniami gospodarki o obiegu zamkniętym coraz częściej podejmowane są próby 
mające na celu ograniczenie, w miarę możliwości, produkcji materiałów wykorzysty-

wanych w różnych gałęziach przemysłu, będących jednocześnie odpadem trudnym do 

ponownego przetwórstwa. Rosnące zainteresowanie nowoczesnymi materiałami poli-

merowymi – polimerami biodegradowalnymi powoduje, że informacje dotyczące 
 

1 longina.madej-kielbik@ibwch.lukasiewicz.gov.pl, Zespół Polimerów i Włókien Syntetycznych, Łukasie-
wicz – Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych, www.ibwch.lodz.pl.  
2 karolina.gzyra-jagiela@ibwch.lukasiewicz.gov.pl, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Biopolimerów 
i Włókien Chemicznych w Łodzi, www.ibwch.lodz.pl; Politechnika Łódzka, Instytut Materiałoznawstwa 
Towaroznawstwa i Kompozytów Polimerowych, www.style.p.lodz.pl. 
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struktury chemicznej tworzyw, możliwości modyfikacji ich cech i właściwości są przy-

datne dla specjalistów z różnych gałęzi.  

Celem pracy było podjęcie działań prowadzących do opracowania włóknistych 
elementów ochronnej maski, wytworzonej na bazie polimerów przyjaznych dla środo-

wiska, stanowiącej barierę dla patogenów chorobotwórczych. Potrzeba realizacji prac 

badawczych nad takim rozwiązaniem wynikała z konieczności stworzenia alternatywy 

dla obecnie stosowanych w przemyśle materiałów polipropylenowych generujących 
duże ilości odpadów. W związku z powyższym wytypowano biodegradowalne polimery, 

na bazie których wytworzono włókniny wchodzące w skład maski ochronnej. Wytwo-

rzone w ramach prac włókniste elementy maski poddano badaniom fizyko-mechanicznym 
oraz badaniom biodegradacji w kompoście. 

2. Biopolimery przyjazne dla środowiska  

Biopolimery to polimery biodegradowalne wytwarzane przez organizmy żywe 

(mikroorganizmy, rośliny). Polimery te występują naturalnie w organizmie człowieka, 
ale mogą być również syntetyzowane chemicznie z tłuszczów, aminokwasów, białek 

czy olejów roślinnych, stąd ich podział na polimery naturalne i syntetyczne [1]. Polimer 

biodegradowalny to polimer o wysokiej masie molowej, który rozkłada się do związków 

o niskiej masie molowej w wyniku działania mikro- i/lub makroorganizmów lub 
enzymów. Przedstawicielami polimerów biodegradowalnych są (np. polikaprolakton 

(PCL) i poli(kwas mlekowy) (PLA) i in.), polimery zawierające ugrupowanie amidowe, 

poliuretan i prawie wszystkie naturalne makrocząsteczki mające heteroatomy w łań-
cuchu głównym, które są potencjalnie podatne na hydrolityczne rozszczepienie grupy 

estrowej (-COO-), amidowej (-CONH-) lub eterowej (-O-) [2]. Wśród materiałów 

biodegradowalnych duże znaczenie mają poliestry alifatyczne, takie jak PLA i (poli 

(hydroksyalkanian) PHA [3] czy PCL, poli(3-hydroksymaślan) [4] oraz odpowiadające 
im kopolimery. Obecny rynek biotworzyw charakteryzuje się silnym, dynamicznym 

tempem wzrostu, o wartości rynku światowego rzędu kilku miliardów rocznie [5]. Bio-

degradowalny polimer ma wiele zastosowań w różnych obszarach życia. Naturalne 
makrocząsteczki, które mogą być bezpośrednio wytłoczone z natury lub wytwarzane 

przez organizmy, są również polimerami biodegradowalnymi. Są to np. kauczuk naturalny, 

lignina, polisacharydy (celuloza, chitozan, chityna, alginian sodu itp.). Biodegrado-
walne polimery są szeroko stosowane w wielu gałęziach przemysłu, począwszy od 

medycyny, opakowań do żywności, elektroniki, rolnictwa czy sektora motoryza-

cyjnego [2].  

Obecnie stosowane materiały biodegradowalne bazują na polimerach, które posiadają 
zdolność degradacji pod wpływem działania mikroorganizmów. W przeciwieństwie do 

polimerów pochodzenia petrochemicznego, których okres rozkładu wynosi nawet 1000 

lat, polimery biodegradowalne mogą ulec biodegradacji w zaledwie pół roku. Wyróżnia 
się polimery w pełni biodegradowalne, które są całkowicie przetwarzane na dwutlenek 

węgla, wodę oraz substancje organiczne, a także polimery kompostowalne, które ulegają 

degradacji do dwutlenku węgla, wody, związków nieorganicznych i biomasy [6]. 
W wyniku prac prowadzonych w Łukasiewicz–IBWCh podjęto próbę wytwarzania 

elementów maski ochronnej na bazie biopolimerów. Warstwy zewnętrzne opracowa-

nego rozwiązania wytworzono z wykorzystaniem metody spun-bonded, zaś jej część 

filtracyjną przy użyciu technologii melt-blown. Wytworzona włóknina melt-blown 
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wykazuje skuteczność filtracji cząstek na poziomie około 98%. Produkt poddano pro-

cesowi biodegradacji zgodnie z obowiązującymi przepisami normatywnymi. Wytwo-

rzona maska ochronna ulega rozkładowi mikrobiologicznemu, stanowiąc alternatywę 
dla obecnie stosowanych masek polipropylenowych tj. maski medyczne, jak również 

środki ochrony indywidualnej – półmaski filtracyjne, które są powodem zanieczysz-

czeń środowiska wprowadzając do niego mikroplastik. Wyniki przeprowadzonych badań 

wykazały 77,8% ubytek masy produktu po dwudziestu tygodniach procesu biodegradacji. 

3. Surowce i materiały stosowane do wytworzenia maski ochronnej  

W celu realizacji prac mających na celu wytworzenie maski ochronnej wykorzystano 

polimery biodegradowalne. Z uwagi na prace związane ze zgłoszeniem rozwiązania do 

Urzędu Patentowego celem ochrony własności intelektualnej w pracy nie zostaną ujaw-
nione nazwy wykorzystanych do badań materiałów. Do wytworzenia maski ochronnej 

wykorzystano dwa polimery biodegradowalne: 

• Biopolimer A; 

• Biopolimer B; 

• Plastyfikator C. 

3.1. Metody wykorzystane do wytworzenia warstw maski ochronnej  

Włókniny wchodzące w skład biodegradowalnej maski ochronnej wytworzono  
z wykorzystaniem technik wytwarzania włóknin bezpośrednio z polimeru, takich jak: 

1. Znana w literaturze światowej jako melt-blown. 

2. Spun-bonded. 

Wśród wymienionych technologii największe zastosowanie do konstrukcji sprzętu 
ochrony układu oddechowego znalazła technologia włóknin pneumotermicznych (melt- 

-blown). Powstała ona w amerykańskim Morskim Laboratorium Badawczym, a pierwsze 

prace w tej dziedzinie opublikował Wente [7], który prowadził badania zmierzające do 
uzyskania wysoko skutecznego materiału do filtracji aerozoli, zaś ich wynikiem były 

włókniny zbudowane z supercienkich włókien (poniżej 1 μm). Materiały zbudowane 

z takich mikrowłókien posiadają na tyle małe pory, że nie przepuszczają drobnych 
cząstek o wymiarach mikronowych. Olbrzymią większość produkowanych w świecie 

włókienniczych materiałów filtracyjnych o superwysokiej skuteczności filtracji stanowią 

włókniny zbudowane z mikrowłókien termoplastycznych o średniej grubości 1-5 µm. 

Ogólny schemat procesu wytwarzania włókniny techniką melt-blown przedstawiono na 
rysunku 1 [8]. 

Metoda ta stanowi zintegrowaną technologię łączącą proces formowania włókien 

z procesem wytwarzania runa. Polega ona na rozdmuchiwaniu strumieniem gorącego 
sprężonego powietrza strużek stopionego polimeru wychodzących z głowicy wytła-

czarki poprzez wielootworową dyszę i odbieraniu powstających włókienek w postaci 

uformowanego runa na urządzeniu odbierającym. 

W procesie otrzymywania włókniny pneumotermicznej można wyróżnić trzy fazy: 
1. Topienie i wytłoczenie polimeru. 

2. Rozdmuchiwanie stopionego polimeru strumieniem gorącego, sprężonego 

powietrza. 
3. Odbiór włókienek w postaci runa. 
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Rysunek 1. Ogólny schemat procesu wytwarzania włókniny techniką melt-blown  

[opracowanie własne na podstawie [8]] 

Technika pneumotermiczna charakteryzuje się dużą elastycznością. Zmieniając 

w sposób kontrolowany poszczególne parametry procesu melt-blown, można w szerokim 
zakresie regulować gramaturę, grubość, zwartość struktury (gęstość upakowania) i poro-

watość otrzymywanych włóknin oraz grubość elementarnych włókien, a tym samym 

modelować właściwości filtracyjne formowanej włókniny.  
Podstawowym zadaniem włóknin wytwarzanych metodą spun-bonded jest stwo-

rzenie bariery dla cząstek o dużych rozmiarach. Do formowania włóknin spun-bonded 

wykorzystano stanowisko do wytwarzania włóknin znajdujące się w Łukasiewicz–
Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi (Polska). Schemat procesu 

wytwarzania włókniny spun-bonded przedstawiono na rysunku 2 [8]. 

 
Rysunek 2. Ogólny schemat procesu wytwarzania włókniny techniką spun-bonded  

[opracowanie własne na podstawie [8]] 
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Różnice w procesach formowania włókniny techniką melt-blown i spun-bonded: 

➢ Melt-blown: 

• gorące powietrze zbiera włókno z filiery; 

• taśma melt-blown jest bardziej miękka, ale charakteryzuje się mniejszymi wymia-

rami porów, co zapewnia lepszą skuteczność filtracji; 

• otrzymanie włókniny zbudowanej z mikrowłókien, które posiadają na tyle małe 
pory, że nie przepuszczają drobnych cząstek o wymiarach mikronowych. 

➢ Spun-bonded: 

• strumień powietrza ma przepływ prostopadły do włókna; 

• taśma spun-bonded wykazuje lepsze parametry mechaniczne; 

• włókna wytwarzane w tej technice są ciągłe. 

3.2. Włókniny wchodzących w skład maski ochronnej oraz ich parametry 

fizyko-mechaniczne  

W ramach przeprowadzonych prac wytworzono włókninę spun-bonded na bazie 

biopolimeru A oraz włókniny melt-blown w dwóch wariantach: 

• wariant I-biopolimer B; 

• wartiant II-biopolimer B + 10% wag. plastyfikatora C. 

Na bazie wytworzonych włóknin przygotowano dwa warianty maski ochronnej: 

• wariant I składający się z następujących warstw włóknin: włóknina spun-bonded – 
2 x włóknina melt-blown (biopolimer B) – włóknina spun-bonded; 

• wariant II składający się z warstw: włóknina spun-bonded – włóknina melt-blown 

(biopolimer B +10% wag. plastyfikatora C) – włóknina spun-bonded. 

W celu wytworzenia masek ochronnych wykorzystano ciąg technologiczny 
Łukasiewicz – ITR (Polska) do wytwarzania masek medycznych. 

Dla każdej z wytworzonych włóknin przeprowadzono charakterystykę parametrów 

fizyko-mechanicznych, w standardowych warunkach środowiskowych (20 ±2°C i RH 

65±4%) wg normy PN-EN ISO 139:2006, wykorzystując maszynę wytrzymałościową 
Instron 5544 (USA). Wyniki badań zamieszczono w tabelach 1 i 2. 

Tabela 1. Wyniki badań fizyko-mechanicznych włókniny spun-bonded wchodzącej w skład masek ochronnych  

Badany parametr 
Jednostka 

miary 

Włóknina  

spun-bonded 

(biopolimer A) 

Metodyka 

badawcza 

Grubość włókniny [mm] 0,20 ±0,01 
PN-EN ISO 9073-

2:2002 [9] 

Masa powierzchniowa [g/m2] 25,4 ±0,8 
PN-EN 29073-

1:1994 [10] 

Siła zrywająca  

w kierunku wzdłużnym 
[N] 32,2 ±4,7 

PN-EN 29073-

3:1994 [11] 

Wydłużenie przy zerwaniu 

w kierunku wzdłużnym 
[%] 29,9 ±1,9 

PN-EN 29073-

3:1994 [11] 

Wytrzymałość na rozdzieranie 

w kierunku poprzecznym 
[N] 35,6 ±4,7 

PN-EN ISO 9073-

4:2002 [12] 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 2. Wyniki badań fizyko-mechanicznych włóknin melt-blown wchodzącej w skład masek ochronnych  

Badany 

parametr 

Jednostka 

miary 

Włóknina 

melt-blown – 

biopolimer B 

(maska 

ochronna 
wariant I) 

Włóknina melt-

blown biopolimer 

B + 10% 

plastyfikatora C 

(maska ochronna 
wariant II) 

Metodyka 

badawcza 

Grubość 

włókniny 
[mm] 0,19 ±0,004 0,42 ±0,013 

PN-EN ISO 

9073-2:2002 [9] 

Masa 

powierzchniowa 
[g/m2] 16,9 ±0,3 41,8 ±0,8 

PN-EN 29073-

1:1994 [10] 

Siła zrywająca  

w kierunku 

wzdłużnym 

[N] 6,47 ±0,14 5,25 ±1,51 

PN-EN 29073-

3:1994 [11] 

Wydłużenie 

przy zerwaniu 

w kierunku 

wzdłużnym 

[%] 34,1 ±2,10 1,46 ±0,29 

PN-EN 29073-

3:1994 [11] 

Wytrzymałość 

na rozdzieranie 

w kierunku 

wzdłużnym 

[N] 1,79 ±0,14 0,84 ±0,05 

PN-EN ISO 

9073-4:2002 

[12] 

Źródło: opracowanie własne. 

Jak można zauważyć na podstawie uzyskanych wyników badań (tab. 2) włóknina 

melt-blown wchodząca w skład masek ochronnych znacznie różni się grubością oraz 
masą powierzchniową od włókniny spun-bonded. W przypadku włókniny otrzymanej 

na bazie kompozycji biopolimer B +10% plastyfikatora C, z uwagi na dodatek 

plastyfikatora uzyskano włókninę o innej charakterystyce mechanicznej niż włóknina 

uzyskana na bazie czystego biopolimeru B. Było to spowodowane modyfikacją poli-
meru, która spowodowała znaczącą zmianę właściwości polimeru. Dodatkowo włóknina 

melt-blown, wchodząca w skład maski ochronnej wytworzonej jako wariant II 

(z dodatkiem plastyfikatora) charakteryzuje się znacznie niższą wartością parametru tj.: 
wydłużenie przy zerwaniu w kierunku wzdłużnym w porównaniu z włókniną bez 

plastyfikatora C, pozostałe parametry są na podobnym poziomie wartości. W przypadku 

włóknin filtrujących ważnym parametrem określającym ich właściwości użytkowe jest 

skuteczność filtracji cząstek. Dla wytworzonych włóknin melt-blown skuteczność 
filtracji cząstek (0,3 µm) dla pojedynczej warstwy wchodzącej w skład wariantu I 

wynosiła 97,64%, zaś w przypadku melt-blown stanowiącej element maski ochronnej 

z wariantu II parametr ten był na poziomie 98,5%. 

4. Proces biodegradacji maski ochronnej 

Biodegradacja to proces rozkładu substancji organicznych przez mikroorganizmy 

na prostsze, nieszkodliwe dla środowiska związki tj.: dwutlenek węgla i woda. Wy-

tworzony produkt ulega rozkładowi mikrobiologicznemu, stanowiąc alternatywę dla 
obecnie stosowanych masek polipropylenowych, tj. maski medyczne, jak również środki 

ochrony indywidualnej – półmaski filtracyjne, które są powodem zanieczyszczeń 
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środowiska, wprowadzając do niego mikroplastik. Odpady te coraz częściej są nie-

właściwie zagospodarowywane w związku z czym wzrasta skala ich negatywnego 

oddziaływania na środowisko. Wypracowany produkt wpisuje się w schemat obecnie 
pożądanej w Unii Europejskiej gospodarki cyrkularnej – po procesie użytkowania 

trafia do środowiska naturalnego w bezpiecznej formie. Wytworzoną maskę ochronną 

poddano biodegradacji [13, 14]. Badania podatności na rozkład mikrobiologiczny 

w warunkach tlenowych poprzedzono charakterystyką podłoża badawczego (kompost) 
pod względem ogólnej liczby drobnoustrojów (aktywność biologiczna) oraz oznaczeniem 

początkowej wilgotności podłoża. W badaniach wykorzystywano podłoże charaktery-

zujące się wilgotnością w przedziale od 40 do 65% oraz aktywnością biologiczną nie 
mniejszą niż 106 cfu/ml. Proces biodegradacji prowadzono w stałej temperaturze  

(58 ±2°C) przez okres 20 tygodni. W tym czasie oznaczano ubytek masy badanej 

próby oraz prowadzono fotodokumentację procesu w wyznaczonych czasookresach. 
W badaniach wykorzystano reaktory wypełnione podłożem badawczym, w których 

umieszczono testowane próby. Reaktory badawcze wypełnione inokulum wraz z bada-

nymi próbami umieszczono w komorze cieplnej, umożliwiającej kontrolę i utrzymanie 

zadanych parametrów środowiskowych (temperatura, wilgotność). Ubytek masy poszcze-
gólnych wariantów wytworzonych masek przedstawiono w tabeli 3, zaś przebieg 

procesu na rysunku 3. 

 
Rysunek 3. Proces biodegradacji wytworzonej maski ochronnej [opracowanie własne] 

Tabela 3. Ubytek masy biodegradowalnej maski ochronnej w środowisku kompostu 

Czas biodegradacji 

[tygodnie] 

Ubytek masy – wariant I 

maski ochronnej [%] 

Ubytek masy – 

wariant II maski 

ochronnej [%] 

0 - - 

1 0,00 1,01 

4 0,07 14,47 

8 8,91 24,00 

12 21,80 40,90 

16 38,40 70,70 

20 34,70 77,80 

Źródło: opracowanie własne. 
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Na podstawie ubytku masy (tab. 3) obu wariantów wytworzonej biodegradowalnej 
maski ochronnej można wnioskować, że modyfikacja użytego biopolimeru za pomocą 
zastosowanego plastyfikatora przyśpiesza proces biodegradacji wytworzonej maski 
ochronnej. Po dwudziestu tygodniach procesu biodegradacji maski w środowisku kom-
postu w przypadku wariantu II zaobserwowano ponad dwukrotnie większy ubytek 
masy wytworzonej maski ochronnej w porównaniu z wariantem I. 

4.1. Analiza morfologiczna otrzymanych wariantów biodegradowalnej 

maski ochronnej 

Dla obu wariantów wytworzonej biodegradowalnej maski ochronnej przeprowa-
dzono analizę morfologiczną (zarówno przed, jak i po kolejnych etapach procesu 
biodegradacji). Badanie przeprowadzono za pomocą skaningowego mikroskopu elek-
tronowego (SEM) Quanta 200 (FEI Co., USA). Próbki nanoszono na samoprzylepne 
krążki węglowe umieszczone na stoliku mikroskopowym, a następnie napylano cienką 
warstwą złota rzędu 20 nm w napylarce próżniowej Q 150R S. Po napyleniu próbki 
umieszczano w komorze mikroskopu. Badania prowadzono w trybie próżniowym HiVac 
(wysoka próżnia) przy napięciu przyspieszającym wiązkę elektronów 5 kV. Zastoso-
wano detektor ETD. Detektor ETD montowany jest w komorze SEM do pracy w trybie 
podstawowym rejestrującym sygnał elektronów wtórnych (SE). Swobodna odległość 
robocza próbki wynosiła WD = 9,2 mm. Uzyskane rezultaty zestawiono w tabeli 4. Dla 
maski z włókniną melt-blown modyfikowaną plastyfikatorem C już po pierwszym 
tygodniu biodegradacji można zaobserwować fragmentację włókien elementarnych, 
dla włókniny niemodyfikowanej w tym samym czasie tylko nieznaczne zmiany 
w strukturze włókien były zauważalne. Po 12 tygodniach zarówno maska ochronna 
wytworzona jako wariant I, jak i maska ochronna – wariant II nie wykazały już 
struktury włóknistej, widoczne były nieliczne fragmenty zdegradowanych włókien ele-
mentarnych. W 16 tygodniu biodegradacji dla maski w wariancie II struktura pozba-
wiona była fragmentów włókien elementarnych, natomiast dla maski – wariant I po 16 
tygodniu procesu były jeszcze zauważalne nieliczne zdegradowane fragmenty o struk-
turze włókna elementarnego. Na podstawie zdjęć SEM można wysunąć wnioski, że 
modyfikacja w formie wprowadzenia plastyfikatora C w ilości 10% wag. do biopo-
limeru przyśpiesza proces biodegradacji. 

5. Podsumowanie  

W ramach przeprowadzonych prac opracowano dwa warianty ochronnej maski na 
bazie polimerów przyjaznych dla środowiska tj.: 

1. Wariant I składający się z następujących warstw włóknin: włóknina spun-
bonded – 2 x włóknina melt-blown (biopolimer B) – włóknina spun-bonded. 

2. Wariant II składający się z warstw: włóknina spun-bonded – włóknina melt-
blown (biopolimer B + 10% plastyfikatora C) – włóknina spun-bonded. 

Wytworzoną w dwóch wariantach maskę ochronną poddano badaniom biodegradacji 
w środowisku kompostu. Na podstawie przeprowadzonych badań zaobserwowano, że: 

• maska ochronna wytworzona jako wariant II znacznie szybciej ulega biodegradacji 
w środowisku kompostu; 

• modyfikacja użytego biopolimeru B za pomocą zastosowanego plastyfikatora C 
znacząco przyśpiesza proces biodegradacji wytworzonej maski ochronnej. Biode-
gradacja w środowisku kompostu maski wytworzonej jako wariant II po 20 tygod-
niach procesu wynosi 77,8%, zaś jako wariant I 34,70%. 
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Tabela 4. Analiza morfologiczna otrzymanych wariantów biodegradowalnej maski ochronnej przy użyciu 
skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM) 

Czas biodegradacji 

[tygodnie] 

Maska ochronna – wariant 

I 

Maska ochronna – 

wariant II 

0 

 
 

4 

 
 

12 

 
 

16 

 
 

Źródło: opracowanie własne. 
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Maska ochronna na bazie polimerów przyjaznych dla środowiska 

Streszczenie 
Podstawą większości produkowanych tworzyw sztucznych są polimery syntetyczne pochodzące z przerobu 
ropy naftowej. Są one bardzo trwałe, a co za tym idzie praktycznie nie ulegają rozkładowi w środowisku 
naturalnym, alternatywę w tym obszarze stanowią polimery biodegradowalne. Ich przedstawicielami są np.: 
PLA, PHB, chitozan, skrobia, celuloza, które z każdym dniem zyskują nowe zastosowania w kluczowych 
gałęziach przemysłu m.in. tekstylnego, medycznego, opakowaniowego itp. Jednym z proponowanych 
produktów na bazie biodegradowalnych polimerów jest przyjazna dla środowiska maska ochronna. 

W wyniku przeprowadzonych prac opracowano włókninę wchodzącą w skład masek ochronnych na bazie 
biopolimerów. Wytworzone włókniny poddano badaniom fizyko-mechanicznym i użytkowym. W oparciu 
o opracowane włókniny wytworzono maskę ochronną, którą poddano biodegradacji w środowisku kompostu. 
Wyniki przeprowadzonych badań wykazały 77,8% ubytek masy produktu po dwudziestu tygodniach pro-
cesu biodegradacji. 
Słowa kluczowe: maska ochronna, włóknina melt-blown, polimery biodegradowalne, gospodarka o obiegu 
zamkniętym  

Protective mask based on environmentally friendly polymers 

Abstract 
The basis of most of the produced plastic products are derived synthetic polymers from the processing of 
crude oil. They are very durable and thus practically do not decompose in the natural environment, biode-
gradable polymers are an alternative in this area. Their representatives are, for example: PLA, chitosan, 
starch, cellulose, which are gaining new applications every day in key industries, including textile, medical, 
packaging etc.One of the proposed products based on biodegradable polymers is an environmentally 
friendly protective face mask. As a result of the conducted work, nonwovens made from biopolymers of 
natural origin were obtained. These nonwovens were subjected to physical-mechanical and functional tests. 

Derive from the developed nonwovens, a protective face mask was produced, which showed biode-
gradability in a compost environment. The results of the tests carried out showed a 77.8% weight loss of 
the product after twenty weeks of the biodegradation process. 
Keywords: protective face mask, melt-blown nonwoven, biodegradable polymers, circular econom 
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Polimery mukoadhezyjne i ich mieszaniny  

jako nowoczesne systemy dostarczania leków –  

badanie właściwości powierzchniowych 

1. Mukoadhezyjne systemy dostarczania leków 

W ostatnich latach projektowanie nośników leków w celu udoskonalenia ich działania 
stanowi bardzo dynamicznie rozwijający się obszar nauki. Prognozy globalne doty-

czące rynku technologii systemów dostarczania leków (z ang. drug delivery system, 

DDS) szacują wzrost jego wartości z 1,2 mld dolarów w 2018 roku do 1,7 mld dolarów 
w 2026 roku [1]. Obserwowana intensywność poszukiwań nowych matryc leków jest 

niewątpliwie związane z gwałtownym rozwojem nanotechnologii, innowacyjnych 

metod medycyny molekularnej oraz z ciągłym pogłębianiem wiedzy na temat 

farmakokinetyki i dystrybucji leków w organizmie. Zasadniczym celem projektowania 
nowych nośników substancji aktywnych jest formowanie matryc umożliwiających 

zwiększenie bezpieczeństwa podania leku, zmniejszenie działań niepożądanych oraz 

zapewnienie komfortu pacjentowi podczas aplikacji terapeutyku. Projektowanie nowych 
systemów oparte jest m.in. na wykorzystaniu polimerowych związków, które poprzez 

tworzenie przestrzennych struktur, umożliwiają uwalnianie substancji aktywnej biolo-

gicznie w sposób kontrolowany [2-4]. W ten obszar działań wpisują się również prace 

badawcze dotyczące mukoadhezyjnych systemów dostarczania leków [5, 6]. 
Koncepcja mukoadhezyjnego systemu dostarczania leku tzw. MDDS (z ang. 

mucoadhesive drug delivery system) została opracowana we wczesnych latach 80. XX 

wieku przez profesora Joseph R. Robinson [6, 7]. Systemy mukoadhezyjne adsorbują 
się na powierzchni śluzówki, uwalniając lek w miejscu działania w sposób kontro-

lowany, co skutkuje zwiększeniem biodostępności preparatu i tym samym poprawia 

skuteczność terapii. Istotną rolę odgrywa zjawisko mukoadhezji (z łac. mucus oznacza 
śluz), w którym występują oddziaływania pomiędzy polimerem/polimerami mukoadhe-

zyjnymi a błoną śluzową organizmów [5, 8]. Dzięki tworzeniu się wiązań mukoad-

hezyjnych możliwe jest kilkugodzinne utrzymywanie adhezyjnych form leku w miejscu 

aplikacji. Kluczową rolę w formowaniu wiązań odgrywa glikoproteinowy składnik 
śluzu – mucyna. Łańcuchy oligosacharydowe mucyny wchodzą w interakcje z łańcu-

chami polimerów mukoadhezyjnych, co prowadzi do utworzenia wiązań chemicznych 

o bardzo zróżnicowanym charakterze; mogą występować silne wiązania jonowe lub 
kowalencyjne, wiązania hydrofobowe lub słabsze wiązania wodorowe oraz oddziały-

wania van der Waalsa [9]. 
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Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, http://farmstos.ump.edu.pl. 
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Śluzówka pokrywa wiele miejsc w organizmie dlatego możliwości dróg podania 
leku z wykorzystaniem mukoadhezyjnego systemu jest kilka [5]. W tabeli 1 zaprezen-
towano sposoby podania MDDS. Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszą się systemy 
doustnego i podpoliczkowego podania leku działającego na śluzówkę [10, 11]. To 
miejsce podania ma kilka zalet [10, 12]; błona śluzowa jamy ustnej jest łatwo dostępna 
i silnie unaczyniona, a dzięki stosunkowo szybkiemu przepływowi krwi, umożliwia 
bezpośredni dostęp do krążenia ogólnoustrojowego. Ponadto śluzówka jamy ustnej 
cechuje się łatwością podawania i wydalania postaci dawkowania w przypadku działań 
niepożądanych. Pozwala to unikać hydrolizy kwasowej żołądka i omijać efekt pierw-
szego przejścia wątrobowego [5, 11]. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat opublikowano 
wiele artykułów przeglądowych, wskazujących na znaczenie ludzkiej błony śluzowej 
policzka, jako atrakcyjnego miejsca dostarczania leków [11-14]. Porównując do 
doustnego podawania leku, wyściółka błony śluzowej okolicy policzkowej jest silniej 
unaczyniona i wykazuje zmniejszoną aktywność enzymatyczną oraz mniejszą wrażli-
wość [15]. Z powodzeniem jest wykorzystywana do dostarczania hydrofilowych białek 
i peptydów, których nie można dostarczyć drogą doustną z powodu ich słabej 
absorpcji. System podpoliczkowy cechuje się również pewnymi ograniczeniami zwią-
zanymi z transportem leków, z uwagi na mniejszą powierzchnię adsorpcji (~50 cm2) 
oraz na rozcieńczanie leków w wyniku stałego wydzielania śliny (ok. 0,5-2,0 l/dobę) 
[15, 16]. Taka metoda aplikacji leku może również ograniczać regularne przyjmowanie 
pokarmu, powodując dyskomfort u pacjentów. Dlatego główne wyzwania związane 
z projektowaniem systemów podawania leków dopoliczkowych dla działania ogólno-
ustrojowego, wynikają z ograniczonego obszaru wchłaniania, cyklu przywracania i wy-
dzielania śliny oraz efektów żucia podczas jedzenia [16]. W celu podtrzymania efektu 
terapeutycznego, konieczne jest rozszerzenie ścisłego kontaktu między związkiem 
aktywnym a śluzówką tkanki policzkowej. Mając to na uwadze, system podawania do-
policzkowego powinien być zaprojektowany w taki sposób, aby pozostawał w miejscu 
wchłaniania przez pożądany czas i zwiększał przenikanie leku przez błonę śluzową do 
krążenia ogólnoustrojowego bez względu na obecności śliny, elektrolitów, enzymów 
śluzówkowych oraz odczyn pH [17]. 

Błona śluzowa nosa stanowi kolejne potencjalne miejsce aplikacji mukoadhezyjnego 
nośnika i wykorzystywana jest w przypadku słabo wchłanianych związków. Głównymi 
zaletami tej aplikacji leku są: duża powierzchnia adsorpcji (ok. 150 cm2), gęsta sieć 
naczyniowa i dobra przepuszczalność nabłonka o wysokim potencjale absorpcyjnym 
[20, 21]. Natomiast zasadnicze problemy stanowią: możliwości zaistnienia miejscowych 
podrażnień oraz obecność enzymów proteolitycznych, które mogą spowodować degra-
dację leku. Ponadto choroby, np. astma czy przeziębienie, mogą utrudniać poprawne 
przenikanie leków. Donosowe mukoadhezyjne systemy mogą być aplikowane w postaci 
żelów, roztworów, suchych proszków bądź mikrosfer (tab. 1) [20, 22]. 

Droga dopochwowa również z powodzeniem jest stosowana dla środków leczniczych, 
np. estrogenów podczas hormonalnej terapii bądź antykoncepcji [23, 24]. Śluzówka 
pochwy charakteryzuje się dużą powierzchnią i wysoką przepuszczalnością, co czyni 
ją również atrakcyjnym miejscem dla podawania mukoadhezyjnych preparatów. 
Z kolei trudności w aplikowaniu leków tą metodą wynikają ze zmian błony pochwy 
następujące podczas menstruacji oraz menopauzy. Dopochwowo zwykle można poda-
wać preparaty w formie tabletek, zawiesin i globulek czy żelów piankowych (tab. 1) 
[20, 25]. 
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Tabela 1. Przykładowe mukoadhezyjne systemy dostarczania leku w farmacji  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie [5, 18, 19]. 

Ważną rolę w mukoadhezyjnych systemach dostarczania leków w formie doocznej 

odgrywa spojówka, ponieważ komórki kubkowe spojówki wydzielają mucynę, zapew-
niając odpowiednie przyleganie polimeru mukoadhezyjnego, np. chitozanu bądź PEG, 

do jej śluzówki [26, 27]. Problemy doocznego stosowania leków w formie mukoadhe-

zyjnej wynikają z powstawania i przepływu w oczach łez i mrugania powiekami, co 

może spowodować eliminację substancji leczniczych z powierzchni oka [28]. Formą 

aplikacji leku na drodze doocznej mogą być krople o dużej lepkości, żele, maści 
i wkładki (z ang. ocular insert) (tab. 1) [28-31].  

Postęp technologiczny w dziedzinie preparatów matrycowych znacznie ułatwił otrzy-

mywanie produktów o kontrolowanym uwalnianiu i poprawił możliwość dostarczania 

szerokiej gamy leków o różnych właściwościach fizykochemicznych i biofarma-
ceutycznych. Matryca zawiera substancję leczniczą równomiernie rozproszoną w blendzie 

polimerowej [32-34]. Charakter komponentów matrycy decyduje o mechanizmie 

i kinetyce uwalniania substancji leczniczej. Istotną rolę odgrywa hydrofilowość matryc. 

Mechanizm kontrolujący uwalnianie leku z tabletek matrycowych jest dość zło-

żony, ponieważ stanowi interakcję między mechanizmami pęcznienia, dyfuzji i erozji 

(rys. 1). W efekcie uwodnienia polimerowej matrycy następuje jej spęcznienie i wytwo-
rzenie warstwy żelowej. Wraz z upływem czasu, woda przenika w głąb rdzenia, 

zwiększając grubość warstwy żelu, co prowadzi do zahamowania wnikania wody do 
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matrycy oraz dyfuzji substancji leczniczej. W wyniku procesów ograniczonej dyfuzji 

i powstawania roztworu nasyconego, w głębszych warstwach matrycy dochodzi do 

zmniejszenia szybkości rozpuszczania substancji leczniczej i w konsekwencji do opóź-
nienia jej uwalniania. Jednocześnie zewnętrzne warstwy stają się w pełni uwodnione 

i rozpoczyna się proces erozji oraz rozpuszczania mukoadhezyjnego systemu [35, 36]. 

 
Rysunek 1. Schemat uwalniania leku z hydrofilowej matrycy pęczniejącej,  

opracowanie własne na podstawie [35] 

Pomimo licznych osiągnięć naukowych w obszarze zjawiska mukoadhezji, istnieje 

wciąż szereg niewyjaśnionych pytań dotyczących samego procesu i oddziaływań zacho-
dzących pomiędzy polimerem mukoadhezyjnym i mucyną. Rozwój technologiczny 

poszerzył perspektywy poszukiwania innowacyjnych metod, które mogą zostać zaim-

plementowane w udoskonalaniu mukoadhezyjnych form m.in. w oparciu o badania 

właściwości fizykochemicznych materiałów [37]. W przypadku mukoadhezyjnych syste-

mów dostarczania leków są one bardzo istotne, gdyż adsorpcja matryc polimerowych 

do błony śluzowej jest ograniczona przez odpowiednie zwilżanie i pęcznienie polimeru. 
Zatem mukoadhezyjność systemów jest określana na podstawie takich parametrów, 

jak: wartość kąta zwilżania i swobodnej energii powierzchniowej (SEP), szybkość 

wchłaniania wody i siły mukoadhezji [38-41]. Mając powyższe na uwadze, w pracy 

uporządkowano wiedzę na temat właściwości powierzchniowych polimerów mukoad-

hezyjnych w oparciu o przegląd danych literaturowych. 

2. Mechanizm mukoadhezji 

Mukoadhezja to zjawisko oparte na adhezji materiału do powierzchni błony śluzowej, 
w którym dochodzi do interakcji pomiędzy cząsteczkami mucyny i naturalnym bądź 

syntetycznym polimerem mukoadhezyjnym. Zjawisko mukoadhezji jest złożonym 

procesem, z uwagi na możliwość występowania różnorodnych oddziaływań pomiędzy 

polimerem i błoną śluzową. Z tego względu istnieje kilka teorii próbujących wyjaśnić 
i opisać mechanizm mukoadhezji [8, 9, 22]. W procesie mukoadhezji wyróżnia się trzy 

fazy, z których każda związana jest z innym mechanizmem mukoadhezyjnym [5, 8, 42]. 

Poszczególne etapy mechanizmu mukoadhezji zostały przedstawione na rysunku 2.  
W celu zainicjowania zjawiska mukoadhezji niezbędne jest odpowiednie zwilżenie 

i spęcznienie polimerowej matrycy, co następuje podczas kontaktu ze śluzówką (teoria 

zwilżania). Następnie, w obrębie połączenia typu śluz-polimer mukoadhezyjny, powstają 
wiązania fizyczne (teoria elektrostatyczna i teoria adsorpcyjna), a w dalszej kolejności 

wzajemne przenikanie oraz „splątanie” łańcuchów polimeru i mucyny (teoria dyfuzyjna) 

z wytworzeniem kolejnych wiązań kowalencyjnych, jak i wiązań niekowalencyjnych 
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(teoria elektronowa i teoria adsorpcyjna) [44]. Na mukoadhezję wpływają zarówno 

czynniki środowiskowe (pH wydzieliny, szybkość odnowy warstwy mucyny, fizjolo-

giczne ruchy błony śluzowej), jak i własności polimerów (masa cząsteczkowa, elastycz-
ność, gęstość usieciowania, zdolność tworzenia wiązań wodorowych, zdolność pęcznienia, 

ładunek, stężenie i hydrofilowość polimeru) [45, 46]. 

 
Rysunek 2. Etapy zjawiska mukoadhezji [37] i teorie mechanizmu mukoadhezji [43] 

3. Polimery mukoadhezyjne 

Projektując system mukoadhezyjnego dostarczania leku, niezbędny jest dobór 

odpowiedniego polimeru lub ich mieszaniny stanowiących matrycę nośnika. Zgodnie 
z licznymi doniesieniami literaturowymi [5, 11, 19, 42], idealny związek makroczą-

steczkowy powinien wykazywać szereg specyficznych właściwości: 

• Odpowiednia masa cząsteczkowa; najlepiej w granicach 1·104-7·106 Da [5]. 

Masa cząsteczkowa nie może być zbyt mała, ponieważ osłabiałoby to przyczepność 
polimeru do warstwy śluzu i nie może być zbyt duża, ponieważ negatywnie 

wpływałaby na zwilżalność matrycy i splątanie łańcuchów polimeru z łańcuchami 

mucyny. W pracach [18, 19, 22] wykazano istnienie silnej korelacji dodatniej 

pomiędzy siłą mukoadhezji a wzrastającą masą cząsteczkową polimeru do wartości 
ciężaru cząsteczkowego ok. 100 000 Da [5]. 

• Hydrofilowość; wynika z obecności w strukturze polimeru grup funkcyjnych, 

takich jak ugrupowania hydroksylowe i karboksylowe, wykazujące powinowactwo 

do wody. Grupy te odpowiedzialne są za związanie makrocząsteczki z podłożem 
poprzez m.in. tworzenie wiązań wodorowych. W efekcie polimery pęcznieją 

w wodzie, co powoduje wzrost odległości między łańcuchami, zwiększając ruchli-

wość łańcuchów makrocząsteczek i zapewniając im lepszą przyczepność do po-

wierzchni [22, 43]. 

• Optymalne pH; zdolność do pęcznienia jonowych polimerów silnie zależy od 

wartości pH [22, 47]. Wiele bioadhezyjnych formulacji stosowanych do dostar-

czania leków to polianiony posiadające liczne ugrupowania karboksylowe. Jeśli 

lokalne pH jest powyżej pKa polimeru, będzie on w dużej mierze zjonizowany. 
Przybliżone wartości pKa dla rodziny polimerów poli(kwasu akrylowego) wynoszą 

od 4 do 5, dlatego maksymalna siła adhezji tych polimerów jest obserwowana przy 

pH 4-5 i stopniowo spada powyżej pH 6 [22, 48]. Systematyczne badanie mecha-
nizmów mukoadhezji wyraźnie wykazały, że protonowane grupy karboksylowe 

reagują z cząsteczkami mucyny, prawdopodobnie poprzez jednoczesne tworzenie 

licznych wiązań wodorowych. W środowisku kwaśnym polimery anionowe mogą 

nie ulegać spęcznieniu, co znacznie ogranicza ich zdolność do adhezji. Odwrotnie 
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jest w przypadku polimerów kationowych, które w neutralnym pH tracą 

właściwości mukoadhezyjne [5]. 

• Optymalne stężenie polimeru. Jeśli stężenie polimeru nie jest na odpowiednim 

poziomie, wówczas oddziaływanie między polimerem i śluzem w błonie może nie 
być stabilne, ponieważ liczba przenikających łańcuchów makrocząsteczki przypa-

dająca na jednostkę śluzu jest zbyt mała. Istnieje pojęcie stężenia krytycznego, 

powyżej którego dalszy wzrost stężenia polimeru nie jest już wskazany [5]. 

W układach o wysokim stężeniu polimerów, ich przyczepność znacząco maleje, 
ponieważ zwinięte makrocząsteczki stają się słabo rozpuszczalne i brak jest wielu 

łańcuchów zdolnych do wzajemnego przenikania. 

• Nietoksyczność i brak podrażniania błon śluzowych, brak wchłaniania przez 

przewód pokarmowy oraz hamowania działania substancji leczniczych [5]. Ponadto 
nie powinien ulegać rozkładowi w czasie przechowywania podczas jego okresu 

trwałości.  

Obecnie w leczeniu farmakologicznym używa się najczęściej polimerów o charak-
terze hydrofilowym, posiadających w strukturze ugrupowania hydroksylowe, amidowe, 

karboksylowe. Polimerami I generacji, nazywa się związki, które wiążą się niespecy-

ficznie z różnymi powierzchniami za pomocą wiązań niekowalencyjnych. Wyróżnia 

się wśród nich następujące rodzaje polimerów: anionowe, kationowe i niejonowe. Do 
polimerów tzw. II generacji należą tiomery, czyli polimery tiolowane, które wiążą się 

z błoną wiązaniem kowalencyjnym. Podział polimerów przedstawiono w tabeli 2.  

W ostatnich latach badano różne polimery pod kątem wydłużenia czasu retencji 
postaci dawkowania lub substancji czynnych w docelowych miejscach np. śluzówki 

jamy ustnej. Najczęściej stosowane polimery w policzkowych postaciach dawkowania 

obejmują poli(kwas akrylowy) i jego kopolimery (kopolimer eteru monometylowego 
glikolu akrylowego, PEG), polialkohol winylowy (PVA), chitozan, alginian sodu, żela-

tyna, karagen, kwas hialuronowy, pochodne celulozy (HEC, HPC, HPMC, sól sodowa 

karboksymetylocelulozy Na CMC). Polimery anionowe są najczęściej stosowanymi 

polimerami mukoadhezyjnymi w preparatach terapeutycznych z uwagi na ich wysoką 
funkcjonalność mukoadhezyjną, jak i niską toksyczność. Pośród tych związków 

najczęściej są wykorzystywane polikarbofile (Noveon) oraz karbomery (Carbopol) 

[23]. Natomiast wśród dodatnio naładowanych polimerów szeroko stosowany jest 
chitozan z uwagi na biokompatybilny i biodegradowalny charakter oraz ze względu na 

jego oddziaływanie elektrostatyczne z ujemnie naładowanymi oligoscharydowmi łań-

cuchami mucyny [49]. Ponadto posiada właściwości przeciwdrobnoustrojowe i gojące 

rany [28]. Na pęcznienie chitozanu istotny wpływ ma wartość pH; szybko uwadniany 
jest w środowisku kwaśnym, takim jak płyn żołądkowy, natomiast nie pęcznieje 

powyżej poziomu pH ok. 6,5. Obecnie dużą popularnością cieszą się również polimery 

tiolowane [50, 51]. Proces tiolacji poprawia właściwości mukoadhezyjne polimerów, 
ponieważ związane tiole mogą tworzyć mostki disiarczkowe z bogatymi w cysteinę 

subdomenami mucyn [28, 51]. Jednak zatrzymanie polimeru tiolowanego w błonie 

śluzowej jest często krótkotrwałe, ponieważ wiązania dwusiarczkowe utworzone między 
grupą tiolowa i cząsteczką mucyny są odwracalne. Zastosowania tiomerów upatruje się 

m.in. jako przydatnych dodatków do formułowania sztucznych łez, ze względu na 

właściwości antyoksydacyjne i antyrodnikowe [50]. 
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Tabela 2. Podział polimerów mukoadhezyjnych 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie [5, 6, 22, 28]. 

4. Sposoby określania przydatności polimerowych nośników 

do wykorzystania w mukoadhezyjnych systemach dostarczania leków 

Adsorpcja polimeru mukoadhezyjnego do powierzchni śluzówki poprzedzona jest 

procesem zwilżania nośnika polimerowego. Na skutek zwilżenia formulacji płynem 

biologicznym następuje spęcznienie materiału i utworzenie sieci przestrzennej, która 
pozwala na zajście interakcji pomiędzy cząsteczkami mucyny i polimeru. Odpowiednie 

zwilżenie i spęcznienie systemu gwarantuje prawidłowy przebieg I etapu mechanizmu 

mukoadhezji [5, 9, 12]. Zatem zwilżalność systemu będzie pełnić istotną funkcję w pro-

jektowaniu nowych mukoadhezyjnych matryc nośników leków, pozwalając również 
przewidzieć skuteczność systemu w warunkach in vivo. W rozdziale opisano wybrane 

techniki analizy właściwości fizykochemicznych powierzchni matryc polimerowego 

nośnika, a także przedstawiono wyniki badań. 

4.1. Ocena zwilżania matryc polimerowych 

Zwilżalność jest właściwością fizyczną materiałów, która określa interakcję pomiędzy 

cieczą a ciałem stałym [52]. Miarą zwilżalności jest wartość kąta zwilżania, θ [˚]. Jest 

to kąt zawarty pomiędzy płaszczyznami stycznymi do powierzchni granicznej ciała 
stałego i cieczy. Wartość kąta zwilżania mierzy się w punkcie styku obu tych płasz-

czyzn [53]. Schemat pomiaru przedstawiono w tabeli 3. Na podstawie wartość kąta 
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zwilżania rozróżniamy materiały hydrofilowe (dla θ < 90o) oraz materiały hydrofobowe 

(dla θ > 90o). Znajomość wartości kąta zwilżania może posłużyć do wyznaczania 

napięcia powierzchniowego materiału, określenia swobodnej energii powierzchniowej 
(SEP) oraz właściwości adhezyjnych. Na wartość kąta zwilżania wpływa chropo-

watość materiału, rodzaj cieczy pomiarowej, zanieczyszczenia powierzchni pomiarowej, 

rozmiar utworzonej kropli, wilgotność, jednorodność powierzchni i temperatura oto-

czenia [53]. Istnieją różne metody wyznaczania kąta zwilżania. Do najpowszechniej 
stosowanych zalicza się: metodę siedzącej kropli, pęcherzyka powietrza oraz metodę 

płytki Wilhelmy’ego. 

Tabela 3. Metody oceny właściwości fizykochemicznych polimerowych nośników mukoadhezyjnych 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie [53, 54]. 

Skład chemiczny matrycy polimerowej i jej powierzchni determinuje interakcje  

z cząsteczkami cieczy, wpływając w ten sposób na jej zwilżalność. Znaczenie procesu 
zwilżania, jak i wartość kąta zwilżania przy opracowywaniu kontrolowanych systemów 

dostarczania leku do organizmu opisano w kilku pracach [41, 55]. Dla stałych form 

preparatów mukoadhezyjnych (proszków, tabletek lub plastrów) wartość kąta zwil-
żania określa się odpowiednio dobraną metodą; najczęściej stosuje się metodę kształtu 

kropli. W przypadku proszków zarówno zwilżalność, jak i chłonność matrycy najczęściej 

ocenia się metodą Washburn’a (tab. 3).  

4.1.1. Metoda Washburn’a 

Metoda wzniesienia kapilarnego stosowana jest w celu scharakteryzowania mate-

riału porowatego; pozwala na wyznaczenie średniego promienia porów, kąta zwilżania 

oraz swobodnej energii powierzchniowej. Schemat badawczy przedstawiono w tabeli 3. 
Metoda polega na pomiarze zmiany masy wnikania cieczy do materiału porowatego 

w czasie. Z uwagi na działanie sił kapilarnych, ciecz powinna wnikać do wnętrza porów, 

dlatego metoda ta jest ograniczona co do wartości kątów zwilżania; 𝜃 < 90⁰. Następnie, 

na podstawie otrzymanych wyników, oszacowuje się wartość kąta zwilżania dla prosz-
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ków w oparciu o równanie Washburn’a. Szybkość penetracji przez ułożoną w cylin-

drycznym pojemniku warstwę materiału porowatego wyznaczana się z pomiaru 

przyrostu masy materiału w czasie według wzoru (1): 

𝑀2 =
𝜂

𝐶
∙ 𝛾 ∙ 𝜌2 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜃 ∙ 𝑡       (1) 

gdzie: 𝜃 – wartość kąta zwilżania, jaki tworzy ciecz wnikająca z kapilarą [o], m – masa cieczy wnikającej 

w próbkę [g], t – czas pomiaru [s],  – lepkość cieczy [Pa·s]  – gęstość cieczy [g/cm3], 𝛾 – napięcie 
powierzchniowe cieczy wnikającej w materiał porowaty [mN/m], C – stała zależna od właściwości badanego 
materiału. 

4.1.2. Metoda kształtu kropli 

Metoda siedzącej kropli jest aktualnie najczęściej stosowana do określania wła-
ściwości zwilżających polimerowych matryc [41, 53, 55]. Wartość kąta granicznego 

mierzy się za pomocą tensjometru optycznego, który umożliwia rejestrowanie kształtu 

kropli w czasie (tab. 3). Wartość kąta θ oszacowuje się poprzez pomiar szerokości 

i wysokości kropli, dopasowanie kuliste, dopasowanie Laplace’a bądź metodę stycz-
nych. Metodę tą można stosować jedynie do sprasowanych materiałów, ponieważ 

analizowana powierzchnia musi być płaska. W związku z tym podczas procesu kom-

presowania proszku do postaci tabletek jego właściwości mogą ulec zmianie; wartość 
energii powierzchniowej może zmaleć na skutek zmiany krystaliczności proszku, co 

uważa się za istotną wadę tej metody [56]. 

4.2. Swobodna energia powierzchniowa 

Swobodna energia powierzchniowa, SEP jest kluczowym czynnikiem w ocenie 
cech fizykochemicznych powierzchni. Wszelkie oddziaływania pomiędzy powierzchnią 

polimeru mukoadhezyjnego i błoną śluzową wpływają na stopień adhezji, a zatem 

również na wartość SEP. Tym samym, mogą również wpływać na napięcie powierzch-
niowe danych materiałów, które determinuje jego właściwości zwilżające. Wartość 

swobodnej energii powierzchniowej (SEP) można wyznaczyć za pomocą wielu metod. 

Metodę pomiaru SEP dobiera się w zależności od rodzaju warstwy powierzchniowej, 

ponieważ podczas pomiaru zmianom ulega skład chemiczny i struktura powierzchni. 
Wartość kąta zwilżania, θ, oszacowuje się na podstawie równanie Younga (2): 

𝛾𝑆𝐺 = 𝛾𝑆𝐿 + 𝛾𝐿𝑐𝑜𝑠𝜃       (2) 

gdzie: 𝛾𝑆𝐺 − SEP ciała stałego [mN/m], 𝛾𝑆𝐿 − SEP ciała stałego w relacji z cieczą [mN/m], 𝛾𝐿 − SEP cieczy 
pomiarowej [mN/m].  

Wielkości 𝛾𝐿 i kąt graniczny 𝜃 można wyznaczyć doświadczalnie, natomiast war-

tości 𝛾𝑆𝐺  i 𝛾𝑆𝐿 można otrzymać wyłącznie przez przyjęcie dodatkowych założeń 

uwzględniających powiązanie wielkości 𝛾𝐿 , 𝛾𝑆𝐿  i 𝛾𝑆𝐿 . Założenia te sformułowano 
w postaci różnych modeli [39, 53, 55]. Do najpopularniejszych z nich zalicza się metodę 

Foweksa, Owensa-Wendta-Rabela-Kealblea (OWRK) oraz van Ossa-Gooda [39, 53]. 

Liber-Kneć i in. [57], wykazali, że znajomość polarnych i niepolarnych składowych 

SEP może przysłużyć do opisu mukoadhezji. Stwierdzono, że analiza termodynamiczna 

przeprowadzona dzięki znajomości wielkości SEP może być wykorzystana do oceny 

właściwości mukoadhezyjnych materiałów, gdyż wpływa na adhezję oraz na charak-
terystykę biokompatybilności polimerów. 
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4.2.1. Metoda OWRK 

Metoda OWRK, w skrócie nazywana metodą Owensa-Wendta (OW), opiera się na 

pomiarze wartości kąta zwilżania dla dwóch cieczy: polarnej oraz dyspersyjnej. 

W praktyce, jako ciecz polarną najczęściej używa się wodę, natomiast jako niepolarną – 
dijodometan. Swobodna energia powierzchniowa SEP ciała stałego jest sumą oddzia-

ływań napięć powierzchniowych dyspersyjnych (𝛾𝑆𝐺
𝑑 ) oraz polarnych (𝛾𝑆𝐺

𝑝
), równanie 

ma postać (3): 

𝑆𝐸𝑃 = 𝛾𝑆𝐺
𝑑 + 𝛾𝑆𝐺

𝑝
       (3) 

Składowa dyspersyjna jest determinowana przez wielkość sił Londona, a składowa 

polarna jest sumą oddziaływań wodorowych, indukcyjnych i kwasowo-zasadowych 

[53]. W celu wyznaczenia wartości SEP stosuje się równanie (4): 

√𝛾𝑆𝐺
𝑑 𝛾𝐿

𝑑 + √𝛾𝑆𝐺
𝑝 𝛾𝐿

𝑝 = 0,5 𝛾𝐿(1 + 𝑐𝑜𝑠𝜃)     (4) 

gdzie: 𝜃 – kąt zwilżania obszaru badanego przez ciecze analityczne, 𝛾𝑆𝐺, 𝛾𝐿 – napięcia powierzchniowe na 
granicy odpowiednio ciało stałe-gaz i ciecz-gaz.  

Na podstawie równania (4) określa się układ dwóch równań liniowych z dwiema 

niewiadomymi 𝛾𝑆𝐺
𝑑  i 𝛾𝑆𝐺

𝑝
, 𝛾𝐿

𝑑  𝑖 𝛾𝐿
𝑝  – odczytuje się z tablic, 𝜃1 i 𝜃2 – wartości kąta 

zwilżania zmierzone dwiema cieczami pomiarowymi. Następnie oblicza się składowe 
dyspersyjną oraz polarną i zsumowuje zgodnie z równaniem (4), otrzymując wartość 

SEP dla badanej matrycy. 

4.2.2. Metoda van Oss-Good’a 

W połowie lat 80. van Oss, Good i Chaudhury przedstawili własne podejście do 
swobodnej energii powierzchniowej, w którym szczegółowo analizowali oddzia-

ływania kwasowo-zasadowe (w ujęciu Lewisa), często wynikające z występowania 

wiązań wodorowych, podkreślając ich znaczącą rolę w zjawiskach międzyfazowych. 

Według tego podejścia SEP można przedstawić jako sumę dwóch składowych 
(równanie 5): Lifshitza – van der Waalsa (LW) oraz kwasowo-zasadowej (AB): 

1

2
(1 + 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑖)𝛾𝐿𝑖 = √(𝛾𝑆

𝐿𝑊𝛾𝐿𝑖
𝐿𝑊) + √(𝛾𝑆

+𝛾𝐿𝑖
− ) + √(𝛾𝑆

−𝛾𝐿𝑖
+ )  (5) 

gdzie: 𝛾𝑆
+ – składowa badanego ciała odpowiadająca za kwas według teorii Lewisa, γS

-  – składowa badanego 

ciała odpowiadająca za zasadę według teorii Lewisa, 𝛾𝐿𝑖
+  – składowa cieczy pomiarowe odpowiadająca za kwas 

według teorii Lewisa, γL
-  – składowa cieczy pomiarowej odpowiadająca za zasadę według teorii Lewisa,  

γS
LW – składowa SEP badanego ciała związana z siłami van der Waalsa, 𝛾𝐿𝑖

𝐿𝑊 – składowa SEP cieczy 

pomiarowej związana z siłami van der Waalsa, 𝛾𝐿𝑖 – SEP cieczy pomiarowej. 

Autorzy sformułowali równanie z trzema niewiadomymi, które wymaga rozwią-

zania układu trzech równań liniowych. W tym celu należy wykonać pomiary kąta 
zwilżania przy użyciu trzech cieczy pomiarowych, w tym dwóch cieczy polarnych 

i jednej niepolarnej. Wartości poszczególnych składowych dla wybranych cieczy 

pomiarowych znajdują się w literaturze [52, 53]. 

  



 
Monika Rojewska, Klaudia Krüger, Monika Ściborska 

 

74 
 

4.3. Ocena pęcznienia matryc polimerowych 

Zdolność polimeru do pobierania wody ze śluzówki jest niezbędna dla uformowania 

makrocząsteczkowej sieci (z ang. macromolecular mesh). Podczas tego procesu nastę-

puje uwolnienie łańcuchów polimerowych, co zwiększa siłę mukoadhezji przez zwięk-
szenie konformacyjnej mobilności łańcuchów makrocząsteczek, dyfuzję łańcuchów 

i wzrost stopnia splątania z cząsteczkami mucyny. Najprostszym sposobem określenia 

zdolność pęcznienia matryc w formie tabletek jest oszacowanie wartości stopnia uwod-

nienia (H) oraz masowego współczynnika pęcznienia (MWP) według wzorów (6) i (7): 

𝐻 =
𝑊1−𝑊2

𝑊1
∙ 100%      (6) 

𝑀𝑊𝑃 =
𝑊2

𝑊1
       (7) 

gdzie: W1 – masa tabletki przed pomiarem [g], W2 – masa tabletki po wchłonięciu cieczy pomiarowej [g]. 

Zjawisko pęcznienia ma istotny wpływ na stabilność oraz właściwości adhezyjne 

i kohezyjne polimerów. Zbyt duża ilość wody może prowadzić do mniejszych sił spój-
ności i adhezji, dlatego najbardziej pożądane jest umiarkowane pęcznienie. Pęcznienie 

polimeru należy uwzględnić, podczas projektowania mukoadhezyjnych nośników, gdyż 

ma wpływ na kinetykę uwalniania substancji leczniczych [19]. 

4.4. Ocena siły mukoadhezji 

W trakcie przygotowywania nowych mukoadhezyjnych form leku niezwykle istotne 

jest określenie intensywności siły adhezji pomiędzy lekiem i błoną śluzową. Metody 

badań mukoadhezji przedstawiono w tabeli 4; najczęściej wykorzystywany jest pomiar 
tensometryczny. 

Tabela 4. Wybrane metody badania siły mukoadhezji  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie [6, 58]. 

Pomiar tensometryczny polega na zmierzeniu wartości siły potrzebnej do oder-

wania materiału polimerowego od błony śluzowej zwierząt bądź zamiennika naturalnej 
błony, np. warstwy lub roztworu żelatyn, dysków bądź żeli złożonych z mucyny [58]. 

Materiał polimerowy umieszcza się na warstwie błony śluzowej i działa z określoną 

siłą (ok. 0,1-10 N) na obie powierzchnie w określonym czasie. Następnie, podczas 

separacji preparatu od warstwy błony, rejestruje się wykres zależności siły rozdziela-
jącej materiały od czasu (lub od drogi przemieszczania). Pracę adhezji można obliczyć 
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na podstawie pola powierzchni otrzymanego pod wykresem. Pomiary z zastosowaniem 

technik tensometrycznych mogą być przeprowadzane w sposób zróżnicowany, a dobór 

parametrów m.in. siły i czasu docisku, szybkości odrywania czy też materiału błony 
śluzowej odbywa się na drodze doświadczalnej. Obecnie najczęściej używanym 

urządzeniem stosowanym w pomiarach tensometrycznych jest analizator tekstury [58]. 

5. Omówienie właściwości powierzchniowych nośników mukoadhezyjnych 

5.1. Właściwości powierzchniowe wybranych polimerów mukoadhezyjnych 

Na podstawie przeglądu dostępnych publikacji na temat polimerów mukoadhe-

zyjnych i ich mieszanin dokonano oceny i charakterystyki poszczególnych matryc, jak 

i określono rolę danego związku we właściwościach powierzchniowych projektowa-
nego systemu. Przedstawiony obszar badawczy zawężono do poszukiwań formulacji 

w postaci proszków i tabletek oraz do wybranych polimerów przedstawionych w tabeli 5. 

Tabela 5. Wybrane polimery mukoadhezyjne 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie [9, 22, 39]. 

Kompleksowe badania właściwości powierzchniowych komercyjnych polimerów 

mukoadhezyjnych i ich mieszanin można próbować skorelować m.in. z procesem 

uwalniania leku. Dlatego w wielu ośrodkach naukowych realizowane są badania, 
których celem jest analiza wpływu kompozycji matrycy na chłonność, zwilżalność, 

stopień spęcznienia oraz siłę mukoadhezji polimerowych nośników. Badania te są 

bardzo często uzupełnione o ocenę wpływu pH środowiska na właściwości powierzch-
niowe wieloskładnikowych materiałów. Charakterystyka zdolności sorpcyjnych, zwil-

żalności oraz morfologii wybranych komercyjnych polimerów została przedstawiona 
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w pracach [39-41]. Przeprowadzone badania wskazały na istotne różnice zarówno 

w morfologii, a także we właściwościach powierzchniowych badanych polimerów 

w postaci proszków, jak i tabletek. Na rysunku 3 przedstawiono wyniki badań dla wybra-
nych polimerów. Na podstawie badania chłonności (rys. 3B) wykazano, że analizo-

wane proszki posiadają dobrą zdolnością do hydratacji, a właściwości sorpcyjne poli-

merów są w dużym stopniu zdeterminowane przez pH modelowych płynów biologicz-

nych (rys. 3C) oraz przez obecność różnych grup funkcyjnych w strukturach cząsteczek. 
Kollidon VA 64 i HPMC wykazują gorsze właściwości sorpcyjne niż HEC i pochodne 

kwasu akrylowego. Obecność małych grup podstawnikowych w strukturze HEC 

odpowiada za oddziaływania z wodą i szybszy próg rozplątywania łańcuchów polime-

rowych. Dzięki temu stworzona sieć polimerowa może silniej chłonąć wodę [59]. 

Dlatego dla hydrożeli HEC w ciągu kilkuset sekund obserwuje się osiągniecie stanu 

równowagi pęcznienia [60]. Z kolei w strukturze chemicznej cząsteczki Noveon AA-1 

znajduje się więcej grup OH- niż w cząsteczce Carbopol 974P NF, co może prowadzić 

do większej samoasocjacji (wiązania wodorowe) w stanie żelowym Noveon AA-1 
i może utrudniać penetrację wody. Zmniejszony i wolniejszy stopień pęcznienia poli-

meru może również wynikać z obecności jonów potasu w Noveon AA-1 [61]. 

 
Rysunek 3. A) Morfologia proszków (SEM), B) Profile chłonności i właściwości sorpcyjne,  

(C) badanych polimerów [39] 

Dowiedziono, że postać matrycy (proszek lub tabletka) w istotny sposób wpływa na 
właściwości powierzchniowe nośnika [39]. Wykorzystując metodę Washburn’a, wyka-

zano hydrofilowy charakter proszków, a także że dodatkowe efekty, takie jak sklejenie, 

żelowanie i pęcznienie bardzo wpływają na otrzymane wyniki zwilżania proszków 

[62]. Przy preparowaniu dysków z proszków polimerowych istotny wpływ ma wartość 
siły nacisku [63], jak i sama technika formowania nośnika, która generuje powierzchnie 
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o różnej chropowatości. Oba te parametry mają istotny wpływ na zwilżalność systemu 

i nie mogą być pomijane podczas projektowania matrycy [41]. Wpływ siły nacisku 

analizowano w pracy badawczej [64] i ustalono, że wzrost siły ściskającej na tabletkę 
zwiększa wartości mukoadhezji. Podkreślono jednak, że tworzenie preparatów o zbyt 

dużej sile mukoadhezji jest bardzo niekomfortowe dla pacjentów i może prowadzić do 

uczucia bólu podczas jego aplikacji. Z kolei chropowatość powierzchni zwiększa 

powierzchnię międzyfazową, czyli obszar dostępny dla interakcji i dlatego powinna 
być uwzględniona jako ważna cecha w procesie adhezji postaci dawkowania do błon 

śluzowych. W opublikowanych badaniach [41] wykazano, że najbardziej chropowate 

powierzchnie dysków polimerowych lepiej oddziałują z cieczami i charakteryzują się 
mniejszymi wartościami kątów zwilżania. Za pomocą metody siedzącej kropli okre-

ślono najlepszą zwilżalność powierzchni dla krążka składającego się z HEC, natomiast 

najgorszą dla powierzchni HPMC. Zgodnie z literaturą [59, 65] polarność badanych 
pochodnych celulozy zależy od charakteru podstawnika i stopnia podstawienia. Hydro-

filowość pochodnych celulozy zwiększa się wraz ze zmniejszeniem długości łańcucha 

alkilowego podstawnika. Dlatego powierzchnia HEC wykazuje większą polarność 

i powinowactwo do płynów w porównaniu z HPMC. Dla tabletek Carbopol 974P NF 
i Noveon AA-1 otrzymano zbliżone wartości kątów zwilżania, co wynika z podobnej 

budowy związków będących polimerami kwasu akrylowego (rys. 4 B).  

 
Rysunek 4. A) Morfologia tabletek (SEM), B) Krzywe kąta zwilżania wody na powierzchni polimerów, 

C) Zwilżalność polimerowych dysków przez modelowe płyny biologiczne, D) Pęcznienie polimerów wobec 
modelowych płynów biologicznych, E) Wartości SEP i jej składowych oszacowane metodą OWRK [39] 
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Oszacowane wartości SEP zarówno metodą OWRK (rys. 4E), jak i van Ossa Gooda 

potwierdzają hydrofilowy charakter analizowanych polimerów, który jest szczególnie 

silny w przypadku polimeru HEC [39]. Dla polimeru HPMC wykazano zdecydowanie 
mniejszy udział polarnej składowej SEP niż dla HEC, co wyjaśnia tak zróżnicowaną 

zwilżalność tych dwóch materiałów. Stopień spęcznienia, jak i zwilżalność matrycy 

silnie zależy od pH płynu biologicznego (rys. 4C i 4D). Polimer HEC bardzo dobrze 

pęcznieje w każdym modelowym środowisku, natomiast silną zależność pęcznienia 
matrycy od warunków środowiska zaobserwowano dla anionowych polimerów [39]. 

Gorsze właściwości sorpcyjne otrzymano dla proszków Carbopol 974P NF i Noveon 

AA-1 w kwaśnym środowisku modelowego soku żołądkowego (pH = 1,0) niż w obo-
jętnym środowisku wody i śliny (pH = 6,8). Takie zachowanie polimerów tłumaczone 

jest w literaturze [66, 67] zmianami polarności powierzchniowej pochodnych kwasu 

akrylowego w różnych warunkach pH. Wraz ze wzrostem pH jonizacja grup kwasu 
karboksylowego powoduje wzrost pęcznienia. W przypadku polimerów karbomero-

wych pęcznienie polimeru jest większe przy wyższych wartościach pH (powyżej 

wartości pKa polimeru), co powoduje szybkie tworzenie warstwy żelowej, a tym 

samym wolniejsze i bardziej przedłużone uwalnianie leku. Przy niższych wartościach 
pH, stopień pęcznienia jest mniejszy, co prowadzi do początkowej szybkiej penetracji 

ośrodka do porów matrycy polimerowej i dyfuzji leku przez te pory, przed jeszcze 

całkowitym utworzeniem żelu. Zarówno prowadzone w naszym zespole badania [63], 
jak i przez C. Eouani i in. [68] wykazały, że w środowisku modelowej śliny większym 

stopniem hydratacji charakteryzuje się powierzchnia Noveon AA-1 niż Carbopol 971P. 

5.2. Właściwości powierzchniowe mieszanin polimerów mukoadhezyjnych 

Zastosowanie mieszanin polimerów jest prostym podejściem, zwykle tańszym i dużo 

szybszym niż opracowywanie nowych monomerów lub nowych dróg polimeryzacji 
w celu uzyskania jeszcze lepszych systemów. Stosowanie mieszanin polimerów we 

właściwej proporcji w systemach dostarczania leków ma wiele zalet [69-71] m.in. może 

spowolnić uwalnianie leku z nośnika, wzmocnić powtarzalność profilu uwalniania, 
zwiększyć transport leku, poprawić zdolności płynięcia materiału i właściwości muko-

adhezyjne powierzchni [71]. W takim aspekcie poznawczym analizowano również 

mieszaniny polimerów prezentowanych w tabeli 5. Wykazano, że dodatek silnie 
hydrofilowego polimeru HEC i/lub Kollidon VA 64 do pochodnych kwasu akrylo-

wego (Carbopol 974P NF lub Noveon AA-1) prowadzi do otrzymania matryc charak-

teryzujących się lepszą zwilżalnością oraz większym stopniem spęcznienia (rys. 5 [63]). 

Natomiast G.P. Andrews i in. [72] postulują, że matryce tabletek złożonych z polikar-
bofilu oraz HEC bardzo efektywnie uwalniają substancje lecznicze z projektowanych 

systemów dojelitowych. Luner i wsp. [73] podkreślają, że dodatek polimeru HEC jest 

również korzystny, z uwagi na jego zdolność do zmniejszenia tarcia pomiędzy matrycą 
dostarczającą lek a błoną śluzową. Na podstawie badań przeprowadzonych w naszym 

zespole [63] wykazano, że wieloskładnikowe kompozycje z udziałem kationowego 

polimeru, HEC i Kollidon VA 64 mogą być lepiej zwilżalne przez płyny biologiczne 
niż indywidualne polimery mukoadhezyjne (rys. 5). 
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Rysunek 5. Zwilżalność mukoadhezyjnych systemów i oszacowane wartości SEP.  

Pęcznienie: a) woda (pH = 7,0); b) modelowa ślina (pH = 6,4); c) modelowy płyn waginalny (pH = 4,2); 
opracowanie własne na podstawie [63] 

Wartości SEP uzyskane dla wieloskładnikowych formulacji są mniejsze niż dla 

indywidualnych polimerów, tym samym mieszaniny charakteryzują się lepszą zwilżal-
nością powierzchni (rys. 5). Zatem, mieszając różne polimery, można zmieniać para-

metry powierzchniowe formulacji i modyfikować systemy mukoadhezyjne w kierunku 

udoskonalenia ich działania. Dobre zwilżenie matrycy zapewnia jej dobre spęcznienie, 

chociaż ważne jest poszukiwanie umiarkowanego pęcznienia, tak by ograniczyć ryzyko 
oderwania polimeru od mucyny i wydłużyć czas adhezji. W przypadku mieszanin 

analizowanych polimerów, dodatek Kollidon VA 64 powodował silniejsze spęcznienie 

dysków w wodzie [63]. Zjawisko to tłumaczy się szybkim rozpuszczaniem Kollidon 
VA 64 i tworzeniu porowatych kanałów na powierzchni i wewnątrz dysków. Kanały te 

umożliwiają lepszą penetrację wody pomiędzy cząsteczkami polimeru, dzięki czemu 

szybciej zachodzi pęcznienie materiału.  
Dobór odpowiedniego składu mukoadhezyjnej matrycy zależy także od potencjalnego 

miejsca aplikacji, ponieważ śluz poszczególnych tkanek charakteryzuje się różnym 

składem i różną wartością pH. Wykazano, że dyski zawierające w składzie Noveon 

AA-1 w modelowym płynie waginalnym mogą pęcznieć wolniej i mniej efektywnie 
niż Carbopol 974P NF, dlatego mogą znaleźć zastosowanie w preparatach o prze-

dłużonym uwalnianiu do podawania dopochwowego [63]. F. Tirnakzis i in. [74] 

połączyli właściwości mukoadhezyjnego polikarbofilu (Noveon®) i właściwości termo-
czułego żelu Pluronic® F-127 w jeden system żelowy. Autorzy wykazali dłuższe 

uwalnianie leku z matrycy kompozycji, co tłumaczy się utrudnioną dyfuzją cząsteczek 

substancji aktywnej (mannitolu) poprzez obecne łańcuchy Noveonu® wśród łańcu-

chów Pluronic® F-127.  
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Oprócz składu jakościowego kompozycji polimerów istotny wpływ na właściwości 

zwilżające ma udział wagowy poszczególnych składników w formulacji, np. nadmiar 

jednego z polimerów mukoadhezyjnych (np. Carbopol 974P NF lub HEC) determinuje 
właściwości sorpcyjne i zwilżalność kompozycji [41]. Y. Chen i wsp. [75] analizowali 

pęcznienie mieszanin HEC z solą sodową karboksymetylocelulozy (NaCMC) w środo-

wiskach o różnej lepkości w celu optymalizacji stosunku wagowego polimerów tak, 

aby jak najlepiej dostarczały leki o różnej rozpuszczalności. Wykazano, że spęcznieniu 
formulacji sprzyja wzrost zawartości NaCMC o mniejszej lepkości przy jego udziale 

wagowym od 10% do 60% w matrycy. Natomiast zbyt mały udział HEC poniżej 50% 

w formulacji prowadził do formowania kruchej i żelowej masy. Co ciekawe wykazano, 
że tabletka składająca się wyłącznie z NaCMC ulegała erozji w modelowym roztworze 

żołądkowym, podczas gdy w destylowanej wodzie pozostawała nienaruszona. Zatem 

potwierdzono, że pH płynu zwilżającego istotnie wpływa na zwilżanie matryc. 
Ponadto autorzy [75] przedstawili wpływ lepkości polimerów na proces spęcznienia 

matrycy nośnika. Okazało się, że połączenie polimeru HEC z NaCMC (o wysokiej 

lepkości) prowadzi do otrzymania materiału o mniejszym stopniu zżelowania i bardziej 

kruchej konsystencji niż w przypadku mieszanin NaCMC o mniejszej lepkości. Z kolei 
S. Agarwal i wsp. [76] zbadali pęcznienie i obliczyli wskaźniki pęcznienia dla indy-

widualnych polimerów oraz dla formulacji o różnej zawartości chitozanu i HPMC. 

Wykazano, że wzrost zawartości HPMC w stosunku do chitozanu powodował silniejsze 
pęcznienie systemu i spowalniał proces erozji tabletki. Podobne działanie HPMC 

zauważyliśmy podczas prowadzonych przez nas badań [77], gdzie dodatek tego 

polimeru do matryc anionowych polimerów i Kollidon VA 64 powodował spowolnienie 

procesu pęcznienia. Z kolei P. Mura i in. [78] przygotowali tabletki przez bezpośrednie 
prasowanie kompozycji zawierającej karbomery (Carbopol 974P lub Carbopol 971P) 

i HPMC. Układy te posiadały bardzo dobre właściwości ze względu na brak erozji 

i optymalne współczynniki spęcznienia. Lepsze wykorzystanie upatruje się w miesza-
ninie z Carbopol 971P ze względu na dłuższy czas przebywania in situ, z uwagi na 

większą zdolność polimeru o mniejszej lepkości i mniejszym usieciowaniu, do sorpcji 

wody i tworzenia silniejszych wiązań wodorowych, sprzyjających mukoadhezji. 

 
Rysunek 6. Krzywe uwalniania leku z nośników polimerów mukoadhezyjnych A) w modelowej ślinie;  

B) w modelowym płynie waginalnym [79] 
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Wyniki właściwości zwilżających i spęcznienia formulacji próbuje się skorelować 

z mechanizmem uwalniania substancji leczniczej. Na rysunku 6 przedstawiono profile 

uwalniania substancji API z polimerowych matryc [79]. W oparciu o oszacowane 

wartości swobodnej energii powierzchniowej (rys. 5) wykazano, że wytypowane układy 

charakteryzują się dobrą zwilżalnością i powinowactwem do modelowych płynów 

biologicznych. Stwierdzono również istnienie korelacji pomiędzy przebiegami krzy-
wych sorpcji a wartością współczynnika podobieństwa dla profili uwalniania API 

w modelowych płynach. Wykazano, że dla prawie wszystkich testowanych martyc 

mukoadhezyjnych kinetyka uwalniania API zależy od składu preparatu i zasto-
sowanego medium akceptorowego (pH, rys. 6).  

Zgodnie z doniesieniami literaturowymi obecność Kollidon VA 64 w wieloskładni-

kowych matrycach spowalnia uwalnianie, ponieważ tworzy on cienką warstwę, która 

nie pozwala na szybką dyfuzję leku do płynu akceptorowego i może działać jako 
środek wiążący w matrycy, chroniąc preparat przed szybkim rozpadem. Z kolei 

w preparatach z dużym nadmiarem HEC obserwowano gwałtownie pęcznienie matrycy 

i szybki jej rozpad, za co odpowiedzialna jest zbyt silna hydrofilowość HEC. Bazując 
zatem na właściwościach powierzchniowych, można przewidzieć że istnieje pewien 

limit wagowy zastosowania HEC w nośnikach, tak aby jego udział polepszał zwilżal-

ność i pęcznienie matryc, ale nie prowadził do zbyt szybkiej erozji. E. Hagesaether i in. 

[80], badając stosunek zawartości pektyny do chitozanu w polimerowej matrycy stwier-

dzili, że zarówno siła mukoadhezji, jak i przenikalność rozpuszczonej substancji 

aktywnej na ogół zwiększają się wraz ze zmniejszającymi się ilościami pektyny 
w stosunku do chitozanu w wytworzonych cienkich filmach. Jak stwierdzono to zwięk-

szenie siły mukoadhezji jest pożądane, ale tylko w pewnym przedziale tzn. tak aby 

zapewnić dobre przyleganie, nie wywołując dyskomfortu. Dlatego równolegle z bada-

niami właściwości powierzchniowych prowadzone są badania siły mukoadhezji dla 

nowych matryc. Phan i wsp. [81] badali siłę mukoadhezji polimerów HPMC i Carbopolu 

podczas przylegania matryc do błony śluzówki jelita. Lepszą mukoadhezyjność i przy-
czepność do śluzówki wykazano dla matrycy HPMC. Podobne badania dla dwuskład-

nikowych systemów alginianu sodu i HPMC przeprowadził S. Panda i wsp. [82], 

wykazując również lepszą siłę mukoadhezji dla preparatów z nadmiarem wagowym 

HPMC. Z kolei S. Agarwal i wsp. [77] przedstawili badania siły mukoadhezji dla 
systemów zawierających różny udział polimerów HPMC i chitozanu. Wykazali że 

wzrost udziału HPMC w polimerowej matrycy sprzyja silniejszej mukoadhezji i przyle-

ganiu preparatu do śluzówki (tab. 6).  
Wzrost siły mukoadhezji wraz ze zwiększeniem udziału wagowego HPMC w ma-

trycy wyjaśniono w oparciu o tworzenie się wiązań fizycznych (m.in. wodorowych) 

pomiędzy cząsteczkami mucyny a dużą ilością grup hydroksylowych, znajdujących się 
w strukturze chemicznej polimeru HPMC [83]. Hydroksypropylometyloceluloza znaj-

duje częste zastosowanie w tabletkach o przedłużonym uwalnianiu, ponieważ uwalnianie 

leku promowane jest przez hydrofilową matrycę HPMC i tylko w niewielkim stopniu 

zależy od zmiennych procesu, takich jak pH, co potwierdzają pokazane na rysunku 3C 
pomiary zwilżalności dla powierzchni matrycy HPMC. F. Notario-Péreza i wsp. [84] 

wykazali, że tabletki zawierające kompozycję typu HPMC:chitozan stanowią solidne 

preparaty, które są odpowiednie zarówno do przedłużonego uwalniania tonofowiru (lek 
anty-HIV) (72 h), jak i przedłużonego czasu przebywania w śluzówce pochwy (96 h). 
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Tabela 6. Wartość siły mukoadhezji dla preparatów chitozanu i HPMC o różnym składzie wagowym 
polimerów w nośniku, H- ozn. polimer HPMC, C- ozn. chitozan 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie [77]. 

6. Podsumowanie  

Mukoadhezyjne postacie dawkowania pozwalają przedłużyć uwalnianie leku w miejscu 

podania, zapewniając lepszy efekt terapeutyczny. Adhezja matrycy do błony śluzowej 
jest limitowana przez proces zwilżenia oraz spęcznienia polimerowej struktury. Z tego 

względu projektowanie nowych systemów wymaga wielokierunkowej oceny właści-

wości powierzchniowych matryc, takich jak: zwilżalność, chłonność, spęcznienie czy 

ocena siły mukoadhezji. Prowadzone w tym obszarze badania wykazały, że kinetyka 
uwalniania leku zależy od składu mukoadhezyjnych nośników polimerowych i natury 

fizykochemicznej poszczególnych ich komponentów. Potwierdzono, że dobranie 

właściwej proporcji mieszanki polimerów może spowolnić proces uwalniania leku oraz 
poprawić właściwości mukoadhezyjne powierzchni materiału i polepszyć transport 

leku do śluzówki. Pomimo gwałtownego rozwoju i zainteresowania mukoadhezyjnymi 

systemami dostarczania leków nadal wymagają one głębszego opracowania, tak aby w 

łatwy i jak najmniej inwazyjny sposób możliwe było dostarczanie substancji aktywnej 
do organizmu. 
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Polimery mukoadhezyjne i ich mieszaniny jako nowoczesne systemy dostarczania 

leków – badanie właściwości powierzchniowych 

Streszczenie 
Praca stanowi przegląd informacji na temat mukoadhezyjnych systemów dostarczania leków oraz właści-
wości powierzchniowych wybranych polimerów mukoadhezyjnych i ich mieszanin. Przedstawiono główne 

drogi dostarczania nośników oraz mechanizm ich działania. Mechanizm kontrolujący uwalnianie leku 
z mukoadhezyjnego nośnika stanowi złożoną interakcję między procesami pęcznienia, dyfuzji i erozji. 
Z tego względu w pracy przedstawiono, jak kluczową rolę w projektowaniu nośników i przewidywaniu ich 
skuteczności w warunkach in vivo odgrywa ocena ich właściwości powierzchniowych tj. zwilżalności, 
stopienia spęcznienia, wartość SEP czy siły mukoadhezji. 
Słowa kluczowe: polimery mukoadhezyjne, spęcznienie, zwilżalność, SEP, siła mukoadhezji 

Mucoadhesive polymers and their mixtures as modern drug delivery systems – 

study of surface properties 

Abstract 
The work is a minireview of information on mucoadhesive drug delivery systems and the surface properties of 
selected mucoadhesive polymers and their blends. There are presented the main routes of carrier delivery 

and the mucoadhesion mechanism. The mechanism to control the release of the drug from the muco-
adhesive carrier is a complex interaction between the swelling, diffusion and erosion process. For this 
reason, the paper has been presented, how the key role in the design of carriers and prediction of their 
effectiveness in vivo is played by their surface properties, i.e. the wettability, the degree of swelling, the 
SEP value or the mucoadhesion strength. 
Keywords: mucoadhesive polymers, swelling, wettability, SFE, mucoadhesion strength 
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Ocena uwalniania substancji aktywnej z hydrożelowego 

systemu dostarczania leku w środowiskach o różnym pH  

1. Wprowadzenie 

Hydrożel to trójwymiarowa, usieciowana struktura zbudowana z hydrofilowych 

makrocząsteczek. Materiały te powstają w wyniku reakcji monomerów (jednego lub 

więcej) lub poprzez wiązania asocjacyjne – chemiczne (wiązania kowalencyjne) lub 
fizyczne (wiązania wodorowe, oddziaływania elektrostatyczne, siły van der Waalsa 

pomiędzy łańcuchami) [1-4]. Forma hydrożelu (postać stała, półstała, ciekła) zależy od 

różnych czynników, takich jak: skład chemiczny materiałów użytych do jego wytwo-
rzenia, ilość i rodzaj rozpuszczalników, charakter wiązania, polarność, ładunek, tempe-

ratura i inne. Hydrożele można łatwo modyfikować fizykochemicznie podczas procesu 

ich tworzenia, uzyskując strukturę porowatą, pożądane właściwości mechaniczne oraz 

reologiczne odpowiednio dostosowane dla danego zastosowania [1, 5-8]. Hydrożele są 
zdolne zatrzymywać duże objętości cieczy pomiędzy swoimi łańcuchami polimerowymi. 

Ilość wody, jaką są w stanie wchłonąć sieci polimerowe hydrożeli, jest do tysiąca razy 

większa od ich suchej masy [1, 3, 9-11]. Zdolność tych materiałów do przyciągania 
i wiązania cząsteczek wody i skłonność do rozpuszczania się w wodzie wynika z obec-

ności hydrofilowych grup funkcyjnych polimeru, takich jak grupy hydroksylowe, karbo-

ksylowe, aminowe i inne (-OH, -COOH, -COO–, >C=O, >CHNH2, -CONH2, -NH2  
i -SO3H) [3, 6, 7, 12-14]. Zawartość wody w hydrożelu, a zatem i jego objętość jest 

zależna od parametrów zewnętrznych (pH, temperatury) oraz procesu suszenia i może 

być zmienna w czasie [6]. Materiały hydrożelowe można sklasyfikować w kilku kate-

goriach. Można je podzielić ze względu na źródło pochodzenia polimeru, krystalicz-
ność [3, 15, 16], rodzaj sieciowania [12, 17], skład polimeru [12, 15], strukturę [18], 

biodegradowalność [19, 20] i ładunek elektryczny [15, 16, 21]. Ogólna klasyfikacja 

hydrożeli została podsumowana na rysunku 1.  
Pochodzenie materiałów polimerowych wykorzystywanych do wytworzenia hydrożelu 

może być zarówno naturalne, jak i syntetyczne, możliwe jest również połączenie 

materiałów z obu tych grup [12, 20]. Naturalnymi źródłami polimerów mogą być 

rośliny, zwierzęta lub kultury bakterii. Można wyróżnić poszczególne grupy: białka 
(żelatyna, kolagen, fibryna, jedwab), polisacharydy (alginian, chitozan) oraz glikoza-

minoglikany (kwas hialuronowy, heparyna, siarczan keratanu) [12]. Do polimerów 
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syntetycznych można zaliczyć: poli(glikol etylenowy) (PEG), poli(kwas asparginowy) 

(PKA), poli(metakrylan 2-hydroksyetylu) (PHEMA), poli(alkohol winylowy) (PVA), 

poli-N-winylopirolidon (PVP) [13, 22-24]. Hydrożele syntetyczne mają większą 
wytrzymałość mechaniczną, w porównaniu do hydrożeli pochodzenia naturalnego, ich 

czas degradacji jest również dłuższy. Ze względu na biokompatybilność oraz biofunk-

cyjność coraz częściej do zastosowań medycznych wybierane są naturalne polimery 

[15, 19, 20]. Hydrożele umożliwiają kontrolowane i ukierunkowane uwalnianie leku 
w odpowiedzi na różne bodźce (temperaturę, pH) i dlatego stają się atrakcyjnym mate-

riałem do celowanej terapii lekowej [25]. Zapewniają one ochronę substancji aktywnej 

przed warunkami środowiska oraz pozwalają na precyzyjniejszą kontrolę czasu i miejsca 
uwalniania substancji aktywnej. Zastosowanie hydrożeli pozwala na dostarczanie do 

organizmu człowieka nie tylko leków, ale również innych małych cząsteczek, takich 

jak białka czy kwasy nukleinowe [26]. 

 
Rysunek 1. Ogólna klasyfikacja materiałów hydrożelowych [opracowanie własne]  

1.1. Zastosowania 

Unikalne właściwości biologiczne hydrożeli, takie jak biokompatybilność, biode-

gradowalność i biofunkcjonalność sprawiają, że znajdują one szerokie zastosowanie 
w medycynie. Brak toksyczności hydrożeli sprawia, że nadają się one do kontaktu 

z wrażliwymi tkankami i organami, takimi jak: rany, narządy, gałki oczne. Są wyko-

rzystywane do produkcji opatrunków, które są w stanie wchłonąć duże ilości wysięku 

z rany. Ze względu na swoją formę i posiadane właściwości bioaktywne, są w stanie 
złagodzić ból, zwłaszcza podczas ich usuwania, a nawet przyspieszyć proces gojenia. 

Posiadają również właściwości przeciwnowotworowe i przeciwbakteryjne [27]. Są 

także idealnym materiałem na soczewki kontaktowe ze względu na przezroczystość, 
elastyczność, wysokie uwodnienie i przepuszczalność [28]. Kolejną zaletą hydrożeli 

jest możliwość łączenia ich z substancjami aktywnymi w celu stworzenia systemów 

dostarczania leków [3, 14]. Możliwość projektowania rozpuszczalności i degradacji 
hydrożeli i aktywacja tych procesów przez czynniki hydrolityczne, enzymatyczne lub 

środowiskowe (temperatura, pH, pole elektryczne) sprawia, że hydrożelowe nośniki 

leków nadają się do stosowania w większości przypadków podawania leków (m.in. drogą 

transdermalną, oczną, do jamy ustnej, przewodu pokarmowego, dopochwową i do-
odbytniczą) [2, 29]. Wykazują one duży potencjał terapeutyczny przy kuracjach 
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lokalnych, są wykorzystywane jako środki dermatologiczne nanoszone na tkanki zmie-

nione chorobowo, miejscowe opatrunki hydrożelowe przyspieszające gojenie się ran, 

systemy mukoadhezyjne stosowane na błony śluzowe, leki oftalmiczne, a także farma-
ceutyki przyjmowane drogą doustną [28-33]. Hydrożelowe nośniki leków są wykorzy-

stywane do dostarczania takich leków, jak: insulina, kalcytonina, diltiazem, nifendypina 

[34]. W różnych częściach ciała, a w szczególności w obrębie przewodu pokarmowego 

i pochwy, występują fizjologiczne różnice pH, przez co możliwe jest wykorzystanie 
systemów uwalniania leku wrażliwych na pH [30, 35]. Są one również wykorzysty-

wane do doustnej aplikacji substancji leczniczej i wewnątrznaczyniowego uwalniania 

leku przy wzroście pH krwi w pewnych wadach naczyń wieńcowych [36, 37]. 

1.2. Nośniki leków 

W ostatnim czasie można zauważyć coraz większe zainteresowanie w wykorzystaniu 

materiałów hydrożelowych w kontrolowanym dostarczaniu leków. Większość z takich 
systemów ma lepsze terapeutyczne właściwości od konwencjonalnych leków. Objawy 

wielu stanów chorobowych pojawiają się w określonych rytmach i wymagają dostar-

czania substancji leczniczej zgodnie z nimi. Celem jest dostarczenie substancji aktyw-
nych do konkretnych miejsc organizmu w określonym czasie. Taki system powinien 

odpowiedzieć na sygnał chorobowy, dobierając dawkę leku na podstawie intensywności 

tego sygnału [30]. Materiały wykorzystywane do produkcji farmaceutyków muszą 
spełnić wiele wymagań, zanim będą mogły zostać wykorzystane do jego produkcji 

i trafią do potencjalnego odbiorcy pod postacią produktu końcowego. Najważniejsze 

kryteria stawiane takim materiałom to nieimmunogenność, biokompatybilność oraz 

nietoksyczność [38]. Zastosowanie hydrożeli i systemów hydrożelowych otrzymanych 
na bazie polimerów, pozwala na optymalizację podania leku, ponieważ pęcznieją one 

w odpowiedzi na szereg czynników tj. temperaturę, pH środowiska, siłę jonową, pole 

elektryczne, magnetyczne, promieniowanie świetlne, obecność przeciwciał i substancji 
tj. glukozy, morfiny, mocznika, jonów metali [34-36, 39]. Zmiana właściwości hydrożeli 

przy oddziaływaniu poszczególnych bodźców zewnętrznych powoduje, że takie mate-

riały są zazwyczaj określane mianem „inteligentnych”. Ponadto pozwalają na zmniej-

szenie ogólnoustrojowych skutków ubocznych terapii [37, 39]. Hydrożelowe systemy 
kontrolowanego dostarczania leków mają potencjał stać się w przyszłości jednym 

z ważnych elementów „terapii szytych na miarę”. Wśród materiałów hydrożelowych 

można wyróżnić takie, które zmieniają swoje właściwości materiałowe w odpowiedzi 
na bodźce zewnętrzne, takie jak pH (np. alginian) [30, 35], temperatura (np. agaroza, 

amylopektyna, chitozan, Pluronic F127, żelatyna).  

Transport leku przez układ pokarmowy wiąże się ze zmianą parametrów środo-
wiskowych w poszczególnych jego odcinkach. Zmianie głównie ulega pH, ale także 

wydzielane enzymy trawienne, ogólny skład mikroflory. Wymienione parametry są 

istotne na etapie projektowania nośnika leku przyjmowanego doustnie, przy doborze 

materiału bazowego na nośnik oraz przy wybieraniu substancji aktywnej wprowadzanej 
w nośnik. Zmienne środowisko poszczególnych odcinków układu pokarmowego może 

wpłynąć na szybkość i sposób degradacji farmaceutyku, a tym samym na uwolnienie 

substancji aktywnej w odpowiednim miejscu. W niniejszym rozdziale przedstawiono 
możliwości potencjalnego wykorzystania hydrożelu na bazie alginianu sodu w kontro-

lowanym uwalnianiu leku jako farmaceutyku przyjmowanego doustnie. Właściwości 
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związane z pęcznieniem alginianu sodu na poszczególnych etapach układu pokarmowego 

mogą spowodować uwalnianie substancji aktywnej przy podwyższonym pH bądź brak 

uwalniania przy niskim pH. Ocena uwalniania substancji aktywnej została przeprowa-
dzona na przykładzie diclofenaku w środowiskach symulujących żołądek (odczyn 

kwaśny) oraz jelito (odczyn obojętny/zasadowy).  

2. Materiały i metody 

Do wytworzenia hydrożelu wykorzystano alginian sodu (Sigma Aldrich, USA) oraz 

chlorek wapnia, bezwodny (Avantor Performance Materials Poland, Polska). Diclofenac 

(Diclac, Sandoz, Polska) to substancja aktywna, jaką wykorzystano do inkluzji w hydro-
żelowym nośniku leku . 

Do wyznaczenia uwalniania substancji aktywnej z hydrożelowego nośnika leku na 

bazie alginianu sodu stworzono 4 roztwory, mające odwzorować środowisko układu 

pokarmowego. Do otrzymania kwaśnego roztworu imitującego środowisko żołądka 
wykorzystano wodę dejonizowaną, 0,01 M roztwór kwasu solnego (HCl) (Chempur, 

Polska) oraz Betaina HCL + Pepsyna (Medverita Group, Polska) w ilości 0,01% wag. 

Przy tworzeniu roztworów imitujących środowisko jelita wykorzystano wodę dejoni-
zowaną, wodorowęglan sodu (NaHCO3) (Warchem, Polska), pankreatynę (Pancre-

atinum: lipaza (10000 j.Ph.Eur.1), amylazę (8000 j.Ph.Eur.), proteazę (600 j.Ph.Eur.)) 

(Kreon travix, Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o., Polska), bakterie kwasu 
mlekowego (Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus helveticus) (Takeda Pharma-

ceutical Company Limited, Japonia) oraz 0,01 M roztwór kwasu solnego (Chempur, 

Polska).  

2.1. Wytwarzanie hydrożelu 

Roztwór polimeru przygotowano poprzez zmieszanie alginianu sodu (5% wag.) 
z wodą dejonizowaną na mieszadle magnetycznym przez 60 minut (temperatura 65°C, 

prędkość: 350 rpm). Następnie, roztwór na bazie alginianu sodu schłodzono do tem-

peratury 25°C oraz wprowadzono substancję aktywną (diclofenac) w ilości 5 oraz 10% 
wag. Do równomiernego połączenia zolu oraz diclofenaku wykorzystano mieszadło 

magnetyczne przez 15 minut (temperatura 25°C, prędkość: 250 rpm). Uzyskany 

roztwór polimeru z substancją aktywną sieciowano jonowo za pomocą chlorku wapnia 

o stężeniu molowym 0,1 M przez 10 minut. 

2.2. Tworzenie środowiska układu pokarmowego in vitro 

Roztwór imitujący środowisko żołądka: Do 1000 ml wody dejonizowanej dodano 

kwas solny (Chempur, Polska) oraz Betainę HCL + Pepsynę (0,01% wag.) do otrzy-

mania roztworu o pH 2 [40, 41]. 
Roztwór imitujący środowisko jelita: Do wody dejonizowanej (1000 ml) dodano 

0,83% wag. wodorowęglanu sodu, 0,04% wag. pankreatyny oraz 0,02% wag. bakterii 

kwasu mlekowego. Do korekty pH (pH 6,5; pH 7; pH 7,5) użyto 0,01 M kwas solny 
[40, 41]. 

  

 
1 j.Ph.Eur. – jednostka aktywności enzymatycznej wg Farmakopei Europejskiej. 
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2.3. Spektrofotometria UV-Vis  

Do pomiarów uwalniania substancji aktywnej z hydrożelowego nośnika leku 

wykorzystano spektrofotometr GENESYS 10S UV-VIS (Thermo Fisher Scientific, 

USA) z zakresem pomiarowym 190 do 1100 nm. Maksimum widma absorpcyjnego 
diclofenacu występuje przy wartości 276 nm [42]. Wyznaczono krzywe kalibracyjne 

dla diclofenacu (0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6 oraz 0,7%) w różnych roztworach 

imitujących środowisko układu pokarmowego: pH 2; pH 6,5; pH 7 oraz pH 7,5. 

Następnie, wyznaczono kinetykę uwalniania substancji aktywnej z hydrożelu na bazie 
alginianu sodu w wyżej wymienionych roztworach w czasie 5, 10, 15, 20, 25, 30, 45, 

60, 90 oraz 120 minut według procedury zamieszczonej na rysunku 2 oraz rysunku 3. 

Czas wyznaczania profilu uwalniania leku został określony na podstawie średniego 
czasu przebywania farmaceutyków w układzie pokarmowym.  

 
Rysunek 2. Procedura wytwarzania hydrożelowego nośnika leku na bazie alginianu sodu z zawartością 5 oraz 
10% diclofenacu oraz wyznaczania kinetyki uwalniania substancji aktywnej w pH 2 (A) [opracowanie własne] 

W celu sprawdzenia możliwości uwalniania substancji aktywnej z hydrożelowego 

nośnika leku w kwaśnym środowisku (naśladującym środowisko żołądka) została 

przeprowadzona kinetyka uwalniania diclofenacu w pH 2 (rys. 2). Natomiast w celu 
lepszego odwzorowania uwalniania substancji aktywnej w roztworach imitujących 

środowisko jelita, próbki hydrożelowe zostały na początku poddane ekspozycji na pH 2 

w czasie 15 oraz 30 minut, po czym zostały umieszczone w roztworach o pH 6,5; pH 7 
oraz pH 7,5 (rys. 3). 

2.4. Statystyczna analiza danych 

Analiza statystyczna otrzymanych wyników badań została wykonana za pomocą 

pakietu Statistica (wersja 13, TIBCO Software Inc., USA). Dla wszystkich zmiennych 

ilościowych wykonano podstawowe statystyki opisowe. Ocena danych empirycznych 
pod względem normalności rozkładu została zrealizowana za pomocą testu Shapiro-

Wilka oraz jednorodności wariancji testem Browna-Forsytha. Różnice statystycznie 
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istotne pomiędzy grupami zostały zrealizowane metodą wieloczynnikowej analizy 

wariancji (ANOVA). Dodatkowo przeprowadzono porównania wielokrotne post hoc 

do określenia różnic statystycznie istotnych między grupami. W tym celu wykorzy-
stano test HSD Tukeya. 

W przypadku niespełnienia warunku normalności rozkładu lub jednorodności 

wariancji analiza statystyczna była realizowana testami nieparametrycznymi. Do oceny 

różnic w wielu grupach niezależnych został wykorzystany test Kruskala-Wallisa. Za 
poziom istotności przyjęto p < 0,05 dla wszystkich przeprowadzonych testów (poziom 

odrzucenia hipotezy zerowej). 

 
Rysunek 3. Procedura wytwarzania hydrożelowego nośnika leku na bazie alginianu sodu z zawartością 5 

 oraz 10% diclofenacu oraz wyznaczania kinetyki uwalniania substancji aktywnej w pH 6,5 (A), pH 7 (B), 
oraz pH 7,5 (C) [opracowanie własne] 

3. Wyniki badań  

Wyniki uwalniania substancji aktywnej z hydrożelowych nośników leków na bazie 
alginianu sodu zamieszczono w tabeli 1 dla 5% zawartości diclofenacu oraz w tabeli 2 

dla 10% zawartości diclofenacu.  

Po przeprowadzeniu badania uwalniania diclofenacu (5%) z hydrożelowego nośnika 
leku została przeprowadzona analiza statystyczna, w której były porównywane czasy 

uwalniania substancji aktywnej w grupach roztworów o odpowiednim pH. W środo-

wisku o pH 2, zaobserwowano różnice istotne statystycznie na poziomie p < 0,05 między 

grupami: 5 i 60 minut, 5 i 90 minut oraz 5 i 120 minut. Hydrożele z substancją aktywną 
przebywające w pH 6,5 (po 15 minutach w pH 2) wykazały różnice statystycznie 

istotne na poziomie p < 0,05 dla wszystkich grup badawczych, z wyjątkiem: 5 i 15 
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minut, 10 i 20 minut, 45 i 60 minut oraz 90 i 120 minut. Hydrożelowe próbki umiesz-

czone w pH 7, po uprzedniej ekspozycji na pH 2 przez 15 minut również wykazały 

różnice statystycznie istotne na poziomie p < 0,05, które wystąpiły między grupami: 5 
i 60 minut, 5 i 90 minut, 5 i 120 minut, 10 i 90 minut, 10 i 120 minut oraz 15 i 120 

minut. W środowisku pH 7,5 (po 15 minutach w pH 2) różnice statystycznie istotne 

odnotowano na poziomie p < 0,05 dla wszystkich grup badawczych. Zaobserwowano, 

że w pH 2 po 120 minutach uwalnia się 13% substancji aktywnej zawartej w hydro-
żelowym nośniku, natomiast dla hydrożelowych próbek umieszczonych przez 15 minut 

w pH 2, a następnie umieszczeniu ich w pH 6,5, 7 oraz 7,5 uwalnia się adekwatnie 33, 

23 oraz 26%. Próbki umieszczone przez 30 minut w pH 2, a następnie w pH 6,5, 7 oraz 
7,5 uwolniły do otoczenia adekwatnie 52, 19 oraz 20% substancji aktywnej. 

Tabela 1. Uwalnianie substancji aktywnej (5% diclofenacu) z hydrożelowego nośniku leku 

czas 

t [min] 
Stężenie substancji aktywnej [g/ml] 

  15 minut w pH 2 30 minut w pH 2 

pH 2** pH 6,5* pH 7** pH 7,5* pH 6,5* pH 7** pH 7,5* 

5 91,3 146 3 62,2 70,4 2,9 126 2 76,3 97,9 1,4 
10 92,0 170 3 77,1 94,0 2,0 181 3 80,3 99,0 1,8 

15 97,5 150 4 97,5 120 4 186 5 93,6 99,7 1,1 

20 97,5 168 4 108 147 2 162 3 104 101 2 

25 102 196 3 119 158 4 179 3 106 109 2 

30 104 235 4 145 166 1 185 3 111 116 1 

45 112 255 2 160 174 1 234 8 120 126 1 

60 113 251 4 174 189 4 312 3 140 148 2 

90 113 278 4 190 208 2 438 7 149 153 1 

120 115 284 6 202 222 4 450 6 163 169 2 

* Test Tukey’a (wynik prezentowany jako średnia ± odchylenie standardowe). 
** Test Kruskala-Wallisa (wynik prezentowany jako mediana). 
Źródło: opracowanie własne. 

Tabela 2. Uwalnianie substancji aktywnej (10% diclofenacu) z hydrożelowego nośniku leku 

czas  

t [min] 
Stężenie substancji aktywnej [g/ml] 

  15 minut w pH 2 30 minut w pH 2 

pH 2** pH 6,5** pH 7* pH 7,5* pH 6,5* pH 7* pH 7,5** 

5 97,5 144 49,7 2,0 98,3 1,2 143 7 81,8 5,9 164 

10 104 151 84,2 2,0 137 2 170 7 106 2 168 

15 106 159 121 4 153 3 189 4 118 2 177 

20 108 178 134 5 193 3 243 4 143 10 183 

25 113 202 149 3 202 5 324 9 167 10 220 

30 113 207 163  258 5 359 5 182 3 215 

45 117 240 185 4 257 8 367 7 223 4 260 

60 118 268 217 3 247 4 398 5 304 9 296 
90 119 313 242 1 282 5 455 13 291 5 313 
120 119 331 272 3 283 2 479 7 303 7 326 

* Test Tukey’a (wynik prezentowany jako średnia ± odchylenie standardowe). 
** Test Kruskala-Wallisa (wynik prezentowany jako mediana). 

Źródło: opracowanie własne. 
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Po przeprowadzeniu badań, wyniki kinetyki uwalniania diclofenacu (10%) z hydro-

żelowego nośnika leku na bazie alginianu sodu zostały poddane analizie statystycznej, 

w której porównywany był czas uwalniania substancji aktywnej w grupach roztworów 

o różnym pH. Różnice statystycznie istotne (p < 0,05) wystąpiły dla pH 6,5 (po 30 

minutach w pH 2) między wszystkimi grupami, z wyjątkiem: 10 i 15 minut, 10 i 25 

minut, 10 i 30 minut, 15 i 25 minut, 15 i 30 minut oraz 25 i 30 minut. Różnice staty-

stycznie istotne dla hydrożeli umieszczonych w pH 7 (po 30 minutach w pH 2) 

odnotowano między grupami: 5 i 60 minut, 5 i 90 minut, 5 i 120 minut, 10 i 90 minut, 

10 i 120 minut oraz 15 i 120 minut. Natomiast różnice statystycznie istotne dla uwalniania 

w pH 7,5 (po 30 minutach w pH 2) odnotowano dla wszystkich grup badawczych, 

z wyjątkiem: 5 i 10 minut, 5 i 15 minut, 5 i 20 minut, 10 i 15 minut, 10 i 20 minut oraz 

15 i 20 minut. Zaobserwowano, że w pH 2 po 120 minutach uwalnia się 7% substancji 

aktywnej zawartej w hydrożelowym nośniku, natomiast dla hydrożelowych próbek 

umieszczonych przez 15 minut w pH 2, a następnie umieszczeniu ich w pH 6,5, 7 oraz 

7,5 uwalnia się adekwatnie 19, 16 oraz 17%. Próbki umieszczone przez 30 minut w pH 

2, a następnie w pH 6,5, 7 oraz 7,5 uwolniły do otoczenia adekwatnie 28, 18 oraz 19% 

substancji aktywnej. 
Profil uwalniania diclofenacu w środowisku naśladującym żołądek oraz jelito został 

zobrazowany na rysunkach 4-5. Wyniki zostały przedstawione na wykresach w zależ-

ności od przebywania próbek w pH 2: na rysunku 4 zostały ujęte próbki hydrożelowe 

umieszczone uprzednio przez 15 minut w pH 2 oraz na rysunku 5 – dla próbek 

przebywających w środowisku kwaśnym przez 30 minut przed umiejscowieniem ich 

w roztworach imitujących środowisko jelita. 

Analiza kinetyki uwalniania substancji aktywnej (diclofenacu) z hydrożelowego 

nośnika leku na bazie alginianu sodu wykazała, że w kwaśnym środowisku (pH 2) do-

chodzi do zmniejszonego uwalniania substancji aktywnej. Po 120 minutach ekspozycji 

na pH 2 dochodzi do uwolnienia 119 g/ml diclofenacu. Natomiast przy wyższych 

wartościach pH roztworów zauważono wysoki stopień uwalniania. Największe stężenie 

uwolnionego diclofenacu zaobserwowano dla pH 6,5 przy 10% stężeniu substancji 

aktywnej, po 30 minutach obecności w roztworze o pH 2 (479 g/ml). W roztworze 

o pH 7 największe zanotowane stężenie wystąpiło dla 10% zawartości substancji aktyw-

nej w hydrożelowym systemie uwalniania po 30 minutach obecności w pH 2 (303 g/ml), 

podczas gdy w pH 7,5 zarejestrowano 326 g/ml uwolnionego diclofenacu przy tych 

samych parametrach pomiarowych. Większą predyspozycję do uwalniania leku zauwa-

żono przy wyższej zawartości leku w nośniku (10%) oraz po dłuższej ekspozycji na 

kwaśne środowisko (30 minut w pH 2). 

4. Wnioski i dyskusja badań 

Stabilność wiązań hydrożeli na bazie alginianu sodu jest zależna od warunków środo-

wiska, w jakich się on znajduje. Przy niskich pH roztworu hydrożele wzmacniają struk-

turę, tworząc silniejsze wiązania, natomiast wyższe wartości pH powodują degradację 

i pękanie wiązań polimerowych, co powoduje pęcznienie hydrożeli. Hydrożele, które 

ulegają pęcznieniu, są zdolne do uwalniania substancji inkludowanej w nośnik ze 

względu na możliwość dyfuzji substancji aktywnej do otoczenia. Natomiast zwarta 
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struktura hydrożeli umieszczonych w kwaśnym środowisku powoduje ograniczenie 

uwalniania substancji aktywnych. Powoduje to, że hydrożele na bazie alginianu sodu 

są idealnym materiałem do zastosowań jako systemy dostarczania leków dojelitowo, 

bez konieczności stosowania dodatkowych materiałów – powłok chroniących przed 

degradacją substancji aktywnych w kwaśnym środowisku żołądka. 

 
Rysunek 4. Kinetyka uwalniania diclofenacu z hydrożelowego nośnika leku w środowiskach o różnych pH, 

po 15 minutach przebywania w pH 2 a) nośnik leku z zawartością 5% substancji aktywnej oraz b) nośnik leku 
z zawartością 10% substancji aktywnej (N = 4) [opracowanie własne] 
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Rysunek 5. Kinetyka uwalniania diclofenacu z hydrożelowego nośnika leku w środowiskach o różnych pH, 

po 30 minutach przebywania w pH 2 a) nośnik leku z zawartością 5% substancji aktywnej oraz b) nośnik leku 
z zawartością 10% substancji aktywnej (N = 4) [opracowanie własne] 

Badania przeprowadzone w kierunku uwalniania substancji aktywnych z hydro-

żelowych nośników na bazie alginianu prowadzone przez różne ośrodki naukowe na 
świecie obejmują głównie metody modyfikacji struktury materiałów hydrożelowych. 

Wśród nich można wyróżnić naukowców Bhasarkar i Dharmendra [43], którzy 

w swojej publikacji inkludowali witaminę B12 do hydrożelowych nośników na bazie 
4% alginianu sodu. Oceniali kinetykę uwalniania witaminy B12 w roztworze solanki 

o stężeniu 0,9% w zależności od jednorodności struktury. Największe uwalnianie 

zarejestrowali dla materiałów porowatych z największym stężeniem witaminy B12. 

Substancja była całkowicie uwolniona w ciągu 4 godzin. Rasool i współautorzy [44] 
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ocenili możliwość uwalniania lidokainy w soli fizjologicznej buforu fosforanowego 

(PBS) z hydrożeli na bazie alginianu sodu oraz karageniny. W przeprowadzonym ekspe-

rymencie oceniane były zdolności pęcznienia hydrożelu, a także uwalniania substancji 
aktywnej w zależności od pH roztworu PBS. Najmniejsze uwalnianie zarejestrowano 

dla pH z zakresu 2-4 za sprawą kurczliwości sieci polimerowej hydrożelu w kwaśnym 

środowisku. Największe pęcznienie hydrożelu oraz uwalnianie substancji aktywnej 

autorzy odnotowali dla pH 10. Po 2 godzinach, do otoczenia uwolniło się 20% sub-
stancji, natomiast po 6 godzinach poziom uwolnionej substancji wzrósł do 80%. Ba-

dania prowadzone przez Patil i współautorów [45] ukazują ocenę uwalniania substancji 

aktywnej (losartan potasu) z hydrożelowych nośników w pH 7,4, w zależności od 
stężenia alginianu sodu (2 oraz 4%), zawartości chitozanu (0,5%), a także stężenia samej 

substancji aktywnej (2 oraz 4%). Wyniki badań ukazują efektywniejsze uwalnianie 

substancji aktywnej z hydrożeli na bazie alginianu sodu z zawartością 0,5% chitozanu. 
Stężenie uwolnionego losartanu potasu dla hydrożelu na bazie 2% alginianu sodu 

i 0,5% chitozanu z zawartością 2% losartanu wyniosło około 90% po 5 godzinach. 

Badania prowadzone przez naukowców dowodzą skuteczności wykorzystania hydrożeli 

na bazie alginianu sodu, jako odpowiednich materiałów do kontrolowanego uwalniania 
substancji aktywnych. 

5. Perspektywa dalszych badań 

Zmiana właściwości hydrożeli na bazie alginianu sodu w reakcji na środowisko jest 

cechą pożądaną wśród systemów kontrolowanego uwalniania substancji aktywnych 
w roztworach o różnym pH. Modyfikacja składu takich materiałów może wpłynąć na 

zmianę wrażliwości na bodźce, nie tylko w zakresie reakcji na pH, ale także innych 

parametrów, takich jak temperatura, siła jonowa, światło, pole magnetyczne. Zwiększa 

to obszary zastosowań nośników leków w miejscach zmienionych chorobowo, gdzie 
występują inne parametry środowiskowe w odróżnieniu od zdrowej tkanki lub też 

pozwala wykorzystać zewnętrzne narzędzia uruchamiające proces uwalniania substancji 

aktywnych. W zależności od potencjalnych zastosowań dobiera się odpowiednie sposoby 
modyfikacji fizykochemicznych, które wpływają na właściwości materiałowe oraz 

mechaniczne wytwarzanych nośników, a tym samym zwiększa się możliwości ich 

personalizacji.  
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Ocena uwalniania substancji aktywnej z hydrożelowego systemu dostarczania 

leku w środowiskach o różnym pH  

Streszczenie 
Hydrożele na bazie alginianu sodu są na przełomie ostatnich lat jednym z częściej wybieranych materiałów 
w zastosowaniach medycznych. Cechują się właściwościami bioaktywnymi, zdolnością do degradacji, nie 
są toksyczne. Ponadto, materiał ten wykazuje cechy hydrożelu inteligentnego, czyli mającego możliwość 
zmiany właściwości pod wpływem parametrów zewnętrznych, co czyni go atrakcyjnym w zastosowaniach 
farmaceutycznych, np. przy kontrolowanym uwalnianiu leku.  
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Obecny rozdział porusza zagadnienia związane z aktualnymi trendami wśród inteligentnych hydrożeli 
stosowanych w bioinżynierii oraz koncentruje się na wykorzystaniu hydrożelu alginianu sodu, jako mate-
riału na farmaceutyk przyjmowany doustnie, przeznaczony do kontrolowanego uwalniania substancji aktywnej.  
Zaprojektowany w tym celu hydrożelowy nośnik leku był eksponowany na środowiska o różnym odczynie, 
w których był wyznaczany profil uwalniania substancji aktywnej (diclofenak). Niniejsze roztwory zostały 
stworzone w celu odwzorowania środowiska układu pokarmowego: pH 2 (środowisko żołądka), pH 6,5, 
pH 7 oraz pH 7,5 (środowisko jelit).  
Przeprowadzone badania wykazały wrażliwość hydrożelu na zmianę odczynu i zdolność uwalniania sub-

stancji aktywnej w podwyższonym pH. Odczyn zasadowy wpływał na pęcznienie hydrożelu i umożliwiał 
uwalnianie substancji aktywnej. Z drugiej strony niskie pH (środowisko kwaśne) powodowało kurczenie 
się hydrożelu i ograniczone uwalnianie leku. Zmiana właściwości niniejszego materiału w reakcji na 
bodźce zewnętrzne umożliwia wykorzystanie nośników do dostarczania leku w zasadowe środowisko 
układu pokarmowego (jelita) oraz ochronę leku przed kwaśnym środowiskiem (żołądek), co stwarza 
perspektywy dla nowoczesnych, personalizowanych systemów dostarczania leku. 
Słowa kluczowe: hydrożel alginianu sodu, inteligentne hydrożele, kontrolowane uwalnianie leku, systemy 
dostarczania leku, farmakokinetyka 

Assessment of the release of active substance from hydrogel drug delivery systems 

under exposure to environments of different pH 

Abstract 

Hydrogel based on sodium alginate are one of the most frequently chosen materials for biomedical 
applications in recent years. It exhibits bioactive properties, ability to degrade, and is non-toxic. Moreover, 
this material shows the characteristics of a smart hydrogel, i.e., the material has the ability to change its 
properties under the influence of external parameters, which makes it attractive for pharmaceutical 
applications, such as controlled drug release.  
The present chapter highlights the current trends related to smart hydrogels used in bioengineering and 
focuses on the use of sodium alginate hydrogel as a material for an orally administered pharmaceutical 
designed for controlled release of an active substance.  

The hydrogel drug carrier designed in this study was exposed to environments with different pH in which 
the release profile of the active ingredient was determined. The present solutions were created to represent 
the gastrointestinal environment: pH 2 (stomach environment), pH 6.5, pH 7 and pH 7.5 (intestinal 
environment).  
The experiments carried out showed the sensitivity of the hydrogel to a change in pH and the ability to 
release the active substance at elevated pH. The alkaline reaction affected the swelling of the hydrogel and 
the ability tó exchange particles with the environment, including the active substance. On the other hand, 
low pH (acidic environment) caused shrinkage of the hydrogel and limited drug release. The change in the 

properties of the present material in response to external stimuli makes it possible to use the carriers to 
deliver the drug into the alkaline environment of the gastrointestinal tract (intestines) and to protect the 
drug from the acidic environment (stomach), which offers prospects for novel personalized drug delivery 
systems. 
Keywords: sodium alginate hydrogel, smart hydrogels, controlled drug delivery, drug delivery system, 
pharmacokinetics 
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Urszula Goik1, Daniel Żmudziński2, Tomasz Goik3  

Właściwości mechaniczne hydrożeli alginianowych 

z dodatkiem propolisu  

1. Wprowadzenie 

Alginiany są szeroko stosowane w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, kosme-

tycznym oraz w medycynie. Znane są zwłaszcza ze swoich zastosowań w przemyśle 
farmaceutycznym do kontrolowanego dostarczania leków, gojenia ran oraz w derma-

tologii ze względu na ich właściwości, takie jak biodegradowalność, łatwość tworzenia 

żelu, biokompatybilność i brak toksyczności [1, 2]. Alginiany to naturalnie występujące 

w przyrodzie polisacharydy otrzymywane z brunatnych wodorostów morskich. To 
rodzina liniowych kopolimerów zawierających bloki 1,4-połączonych reszt kwasu  

β-D-mannuronowego (M) i α-L-guluronowego (G). Bloki składają się z kolejnych 

reszt G (GGGGGG), kolejnych reszt M (MMMMMM) i naprzemiennych reszt M i G 
(GMGMGM). Alginiany ekstrahowane z różnych źródeł różnią się zawartością M i G, 

a także długością każdego bloku, obecnie znanych jest ponad 200 różnych alginianów 

[3]. Krytycznymi czynnikami wpływającymi na fizyczne właściwości alginianu i po-
wstających z jego udziałem hydrożeli ma jego skład (czyli stosunek M/G), sekwencja, 

długość bloku G oraz masa cząsteczkowa [4]. Uważa się, że tylko bloki G alginianu 

biorą udział w międzycząsteczkowym sieciowaniu z dwuwartościowymi kationami 

(np. Ca2+), tworząc hydrożele. Właściwości mechaniczne żeli alginianowych najczęściej 
zmieniają się poprzez zwiększenie długości bloku G oraz masy cząsteczkowej. Należy 

zauważyć, że różne źródła alginianu zapewniają polimery o różnych strukturach che-

micznych np. alginian bakteryjny wytwarzany z Azotobacter ma wysokie stężenie 
bloków G, a jego żele mają stosunkowo dużą sztywność [5]. Odpowiednie właściwości 

fizyczne żelu zapewniają stabilność oraz szybkość uwalniania składnika aktywnego z żelu. 
Hydrożele w postaci usieciowanych polimerów hydrofilowych zatrzymujących duże 

ilości wody są szeroko stosowane w medycynie regeneracyjnej, a także w wielu innych 
zastosowaniach biomedycznych, również w przemyśle spożywczym oraz kosmetycz-
nym. Wiele hydrożeli jest biokompatybilnych, ponieważ są strukturalnie podobne do 
składników wielkocząsteczkowych w organizmie. Hydrożele otrzymywane z alginianu 
sodu (polielektrolitu anionowego) znajdują zastosowanie m.in. jako materiały do kapsuł-
kowania substancji aktywnych, czy też jako matryce w układach kontrolowanego 
uwalniania leków. W wielu kosmetykach alginian sodu najczęściej stosowany jest 
w postaci hydrożelu, ponieważ tworząc żel, może zagęszczać i utrzymywać wilgoć 
w strukturze preparatu. Tworząc żelową sieć alginat pomaga w zachowaniu trwałości 
koloru w pomadkach do ust, kremach do twarzy oraz balsamach nawilżających do 
ciała. L’Oreal opisał produkcję kulistych kapsułek alginianowych stosowanych 

 
1 urszula.goik@urk.edu.pl, Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego, Wydział Technologii 
Żywności, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, https://www.urk.edu.pl. 
2 daniel.zmudzinski@urk.edu.pl, Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego, Wydział Technologii 
Żywności, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, https://www.urk.edu.pl. 
3 tomasz.goik@pk.edu.pl, Zakład Dynamiki Układów Materialnych, Katedra Mechaniki Stosowanej i Biome-
chaniki, Wydział Mechaniczny, Politechnika Krakowska, https://www.pk.edu.pl. 

https://www.pk.edu.pl/


 
Właściwości mechaniczne hydrożeli alginianowych z dodatkiem propolisu 

 

103 
 

w produkcji kosmetyków [6]. Kapsułki te mogą zawierać rozpuszczalne lub dyspergo-
walne w wodzie substancje czynne, jak i również dodatki rozpuszczalne w tłuszczach, 
mogą obejmować związki biologiczne czynne, barwne pigmenty, filtry przeciwsłoneczne 
i perfumy. W biomedycynie hydrożele stosowane są w opatrunkach na rany, gdzie 
mogą utrzymywać wilgotne mikrośrodowisko i minimalizować ilość bakterii w miejscu 
rany, a włączenie srebra lub cynku może dodatkowo zwiększyć aktywność przeciwdro-
bnoustrojową [1]. 

Hydrożele alginianowe można wytwarzać różnymi metodami sieciowania. Siecio-
wanie jonowe to najczęstsza metoda przygotowania hydrożeli z wodnego roztworu 
alginianu i połączenie roztworu z jonowymi środkami sieciującymi, jak kationy dwu-
wartościowe np.: Sr2+, Ca2+,Cd2+ lub kationy trójwartościowe Al3+, Fe3+ [7]. Kationy 
dwuwartościowe wiążą się wyłącznie z blokami guluronianowymi łańcuchów alginia-
nowych, ponieważ struktura bloków guluronianowych umożliwia wysoki stopień 
koordynacji jonów dwuwartościowych. Bloki guluronianowe jednego polimeru tworzą 
następnie połączenia z blokami guluronianowymi sąsiednich łańcuchów polimerowych 
w tak zwanym modelu sieciowania typu egg-box, co skutkuje strukturą żelową [8]. 
Chlorek wapnia (CaCl2) jest jednym z najczęściej stosowanych środków do jonowego 
sieciowania alginianu [9, 10]. Jednak stosowanie chlorku wapnia często prowadzi do 
szybkiego i słabo kontrolowanego żelowania ze względu na jego wysoką rozpuszczal-
ność w roztworach wodnych. Do powolnego żelowania wykorzystuje się słabo roz-
puszczalne w wodzie sole wapniowe, takie jak np.: CaHPO4. Rozpuszczalność soli 
wapnia jest zwykle zwiększana przez obniżenie pH [11]. Żelowanie jonowe jest 
głównie promowane przez interakcję jonową między jednostkami GG i kationami. 
Wiele jednostek GG wiąże się z jonami Ca2+, tworząc strefy połączeń. Te strefy 
połączeń działają jak wiązania poprzeczne w jonowych żelach alginianowych. Szybkość 
żelowania jest krytycznym czynnikiem w kontrolowaniu jednorodności i wytrzymałości 
żelu przy użyciu kationów dwuwartościowych, a wolniejsze żelowanie daje bardziej 
jednolite struktury [12]. Ponadto również temperatura żelowania istotnie wpływa na 
szybkość żelowania i właściwości mechaniczne otrzymanych żeli. W niższych tempe-
raturach reaktywność jonowych środków sieciujących jest obniżona, a sieciowanie 
staje się wolniejsze. Za to powstała struktura usieciowanej sieci jest bardziej uporząd-
kowana, co prowadzi do uzyskania lepszych właściwości mechanicznych. Jedną 
z krytycznych wad jonowo usieciowanych żeli alginianowych jest ograniczona długo-
terminowa stabilność w warunkach fizjologicznych, ponieważ żele te mogą się roz-
puszczać w wyniku uwalniania dwuwartościowych jonów do otaczającego środowiska 
w wyniku reakcji wymiany z jednowartościowymi kationami. Dodatkowo uwalniane 
z żelu jony wapnia mogą sprzyjać hemostazie, podczas gdy żel służy jako macierz do 
agregacji płytek krwi i erytrocytów [13]. Cechy te mogą być korzystne lub negatywne, 
w zależności od sytuacji, ale chęć uniknięcia tych reakcji biologicznych, wraz z bar-
dziej ogólnymi ograniczeniami żelów usieciowanych jonowo, doprowadziła do wzrostu 
zainteresowania kowalencyjnie usieciowanymi hydrożelami alginianowymi. Naprężenie 
przyłożone do jonowo usieciowanego żelu alginianowego rozluźnia się, gdy wiązania 
poprzeczne dysocjują i przekształcają się w innym miejscu, a woda jest tracona z żelu, 
co prowadzi do odkształcenia plastycznego. Migracja wody zachodzi również w żelach 
usieciowanych kowalencyjnie, prowadząc do relaksacji naprężeń [14]. 

Propolis to żywiczna, smolista substancja, której pszczoły używają do uszczelniania 
gniazda. W temperaturze 15°C jest twardy, 36°C jest miękki, plastyczny, 70-80⁰C płynny 
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[15]. Zawiera zazwyczaj około 50% żywicy i balsamu, 30% wosku, 10% olejków ete-
rycznych i aromatycznych, 5% pyłków i 5% różnych innych substancji. Propolis i jego 
ekstrakty charakteryzują się aktywnością antyoksydacyjną [16], przeciwzapalną [17], 
przeciwbakteryjną [18], przeciwgrzybiczą, przeciwwirusową oraz przeciwpasożytniczą. 
Aktywność przeciwdrobnoustrojowa propolisu jest zdecydowanie najważniejszą biolo-
giczną właściwością propolisu. Za działanie przeciwdrobnoustrojowe przede wszystkim 
odpowiada suma składników przeciwdrobnoustrojowych propolisu niż poszczególne 
substancje. Działanie antybiotyczne, zarówno wobec bakterii, jak i grzybów, wykazują 
dwie grupy związków, a mianowicie flawonoidy i estry kwasów fenolowych. Za naj-
bardziej aktywne substancje uważa się grupę flawonoidów, do której należą: chryzyna, 
pinocembryna, apigenina, kempferol, kwercetyna, tektochryzyna, pinostrobina. Kolejną 
ważną grupą związków propolisu są m.in. kwasy aromatyczne, takie jak: kwas ferulowy, 
cynamonowy, kawowy, benzoesowy i salicylowy [19, 20]. Właściwości te sprawiają, 
że propolis znajduje zastosowanie w medycynie m.in. w stomatologii [19], otorynola-
ryngologii, gastroenterologii, ginekologii, chorobach dziecięcych, urologicznych, chirurgii, 
dermatologii oraz kosmetyce [21, 22]. 

Mimo obecności dużych ilości wody, hydrożele zachowują się jak elastyczne ciała 
stałe. Badania właściwości mechanicznych produktów, w tym również żeli są ważnym 
wyznacznikiem jakości preparatów. Pozwalają one na odpowiedni dobór surowców, 
optymalizację oraz kontrolę operacji jednostkowych procesu technologicznego. 
W pracy Matyash M. i wsp. (2014) [9] prowadzili badania oscylacyjne alginianów 
o wysokiej i niskiej lepkości oraz różnym składzie cząsteczkowym sieciowanych CaCl2, 
natomiast praca Glukhova S.A. i in. (2021) [10] dostarcza informacji dotyczących 
ewolucji modułów G’ i G” po dodaniu haloizytu do sieci alginianowej sieciowanej 
różną zawartością czynnika sieciującego. W prezentowanej pracy jako czynnik sieciujący 
wybrano mleczan wapnia (surowiec spożywczy, kosmetyczny oraz wykorzystywany 
w medycynie) oraz pantotenian wapnia (surowiec farmaceutyczny i kosmetyczny). 
W swoich badaniach Mancini M. i wsp. (1999) [23] zaobserwowali różny wpływ 
dodatków na teksturę otrzymanych żeli alginianowych. 

 Celem niniejszej pracy było zbadanie wpływu dodatku ekstraktu z propolisu na 
właściwości mechaniczne otrzymanych hydrożeli alginianowych. 

2. Materiały i metody  

2.1. Materiał badawczy 

Do przygotowania żeli użyto alginianu sodu (firmy Sigma-Aldrich), mleczanu wapnia 
(Fargon, Pharma Cosmetic, Kraków), pantotenianu wapnia (firmy Sigma-Aldrich), 
propolisu (zebranego w pasiece) oraz wodę dejonizowaną. 

2.2. Metodyka badań 

2.2.1. Przygotowanie żeli alginianowych 

Żele alginianowe otrzymano metodą sieciowania jonowego. W tym celu najpierw 
sporządzono wodne roztwory alginianu sodu (AS) o stężeniach 0,8%, 1% oraz 1,2%. 
Następnie otrzymano wodne roztwory mleczanu wapnia (MW) oraz pantotenianu 
wapnia (PW) o stężeniach 0,5%, 1%, 1,5%. Kolejnym etapem było wprowadzanie 
przygotowanych wcześniej roztworów alginianu sodu do roztworów mleczanu wapnia 
lub pantotenianu wapnia. Żele przygotowywano bez i z dodatkiem 5% ekstraktu 
propolisu (rys. 1). 
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Rysunek 1. Badane żele 1,0%AS-1,0%PW bez (A) i z (B) propolisem [opracowanie własne] 

2.2.2. Badania właściwości reologicznych 

Do badań wykorzystano reometr rotacyjny RS-6000 (ThermoFischer, Germany), 

stosując układ stożek-płytka o średnicy 35 mm, kącie 2° i szczelinie 2,6 mm. Badania 

reologiczne otrzymanych żeli przeprowadzono po 5 dniach od ich przygotowania. 
Pomiary prowadzono z rosnącą szybkością ścinania w zakresie wartości od 0,1 s-1 do 

10 s-1 . Temperaturę utrzymywano na poziomie 20°C za pomocą elementów Peltiera. 

Zakres liniowej lepkosprężystości określono, wyznaczając zależność modułu 

zachowawczego – G’(Pa) i modułu stratności – G”(Pa) przy stałej częstotliwości 1 Hz. 
Test przemiatania częstotliwości przeprowadzono w zakresie liniowej lepkospręży-

stości określonej wstępnie w testach przemiatania amplitudy w zakresie częstotliwości 

od 0,1 Hz do 10 Hz.  

2.2.3. Badania właściwości teksturalnych 

Badania tekstury żeli przeprowadzono na maszynie wytrzymałościowej Shimadzu 

EZ-LX z wykorzystaniem dedykowanego sensora aluminiowego o średnicy 35 mm 

i wysokości 40 mm, wykonując test podwójnej kompresji. Próbki żeli były przygo-
towane i pobrane dokładnie w takich samych warunkach, w jakich przeprowadzono 

analizy reologiczne. Wysokość walców żelowych wynosiła 25 mm, a stopień kompresji 

50%. Prędkość posuwu sensora wynosiła w preteście 2 mm/s, a w teście właściwym 

1 mm/s. Prędkości powrotu ustawione były jak testowe. Dane zbierano oraz analizowano 
za pomocą dedykowanego przez producenta urządzenia oprogramowania TrapeziumX, 

za pomocą którego obliczono wartości dla twardości oraz sprężystości. 

3. Wyniki i dyskusja 

Tworzenie matrycy żelu w oparciu o różne mechanizmy związane z doborem sub-
stratów, dopasowaniem ich stężeń, dobraniem odpowiednich warunków (odczyn środo-

wiska czy temperatura) oraz interakcji pomiędzy składnikami prowadzić może do 

stworzenia materiału o nowych właściwościach mechanicznych. W omawianych ba-
daniach wykorzystano roztwory alginianu sodu z dodatkiem mleczanu wapnia oraz 

pantotenianu wapnia w różnych stężeniach przy tym samym pH. Ponadto do każdej 

z mieszanin zastosowano dodatek propolisu jako naturalnego środka aktywnego stoso-

wanego w medycynie i kosmetyce. 

3.1. Wyniki badań reologicznych 

Wyniki badań reologicznych badanych żeli przedstawiono graficznie na rysunkach 

2-8. Dane eksperymentalne przedstawione na rysunku 2-5 dotyczą krzywych lepkości 

żeli alginianowych bez i z dodatkiem propolisu. Analiza ich pozwoliła stwierdzić, iż 
w analizowanym zakresie szybkości ścinania należą do płynów nienewtonowskich. 

Lepkość pozorna badanych żeli spada w granicach 1000-1,04 Pa·s. W przypadku żeli 
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z dodatkiem propolisu zarówno sieciowanych pantoenianem wapnia, jak i mleczanem 

wapnia wartości lepkości pozornej znacznie się obniżyły, najniższe wartości otrzy-

mano dla żeli sieciowanych mleczanem wapnia. Najwyższą wartość lepkości pozornej 
otrzymano dla żelu sieciowanego PW o stężeniu 1,2% AS i 1,5% PW (rys. 4) i odpo-

wiednio wyniosła ona 1000 Pa·s. Największe różnice w wartościach lepkości pozornej 

zaobserwowano dla wszystkich żeli sieciowanych czynnikiem sieciującym o stężeniu 

1,5%. Najmniejsze różnice wartości lepkości pozornej zanotowano dla żeli sieciowa-
nych 1,0% pantotenianem wapnia z dodatkiem propolisu. Obserwuje się również 

wzrost lepkości pozornej wraz ze wzrostem stężenia AS. 

 
Rysunek 2. Krzywe lepkości żeli alginianowych sieciowanych mleczanem wapnia bez dodatku propolisu 

[opracowanie własne]  

 
Rysunek 3. Krzywe lepkości żeli alginianowych sieciowanych mleczanem wapnia z dodatkiem propolisu 

[opracowanie własne]  

 
Rysunek 4. Krzywe lepkości żeli alginianowych sieciowanych pantotenianem wapnia bez dodatku propolisu 

[opracowanie własne]  



 
Właściwości mechaniczne hydrożeli alginianowych z dodatkiem propolisu 

 

107 
 

 
Rysunek 5. Krzywe lepkości żeli alginianowych sieciowanych pantotenianem wapnia z dodatkiem propolisu 

[opracowanie własne]  

Uzyskane przykładowe wyniki ewolucji modułów zachowawczego G’ i stratności 
G” bez i po dodaniu propolisu do sieci alginianu sodu z różną zawartością czynnika 

sieciującego przedstawiono na rysunkach 6-8. Dla wszystkich analizowanych żeli 

moduł zachowawczy G’ był wyższy niż moduł stratności G” we wszystkich badanych 
zakresach częstotliwości.  

 
Rysunek 6. Zależność modułu G’ i G” od częstotliwości dla żeli o stężeniu 0,8%AS sieciowanych PW z i bez 

propolisu [opracowanie własne]  

Taką samą zależność zaobserwowali analizujący żele alginianowe z nanodyspersją 

Cuomo i wsp. (2019) [24]. Układy wykazują zachowanie lepkosprężystego płynu, wła-
ściwości sprężyste przeważają nad lepkimi. Na rysunku 6 widać, że przy wszystkich 
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stężeniach środka sieciującego (0,5%, 1,0% i 1,5% PW) wpływ dodatku propolisu jest 

duży. Po dodaniu propolisu wartości modułu zachowawczego G’ zmalały czterokrotnie. 

Najwyższe wartości modułu zachowawczego G’ posiada żel 0,8% AS i 0,5% PW bez 
propolisu (~1980 Pa), a najniższe 0,8%AS i 1,5%PW z dodatkiem propolisu (~170 Pa). 

Wzrost stężenia czynnika sieciującego w badanych żelach powoduje obniżenie modułu 

zachowawczego. 

 
Rysunek 7. Zależność modułu G’ i G” od częstotliwości dla żeli 1,0%AS sieciowanych MW z i bez propolisu 

[opracowanie własne]  

Na rysunku 7 obserwujemy odmienne zachowanie i niewielkie zmiany modułów G’ 
i G” wraz z dodatkiem propolisu, gdzie czynnikiem sieciującym jest MW (0,5%, 1,0% 

i 1,5%). Wpływ dodatku propolisu jest niewielki, wartości modułu zachowawczego G’ 

zmalały nieznacznie. Również wzrost stężenia czynnika sieciującego w badanych żelach 

powoduje nieznaczne obniżenie modułu zachowawczego. Na rysunku 8 natomiast mamy 
podobne zachowanie badanych żeli jak na rysunku 6. Dla wszystkich żeli 1,2%AS 

o stężeniach środka sieciującego (0,5%, 1,0% i 1,5% MW) wpływ dodatku propolisu 

jest wyraźny. Po dodaniu propolisu wartość modułu zachowawczego G’ zmalała dla 
żelu 1,2%AS i 0,5%MW z 3604 Pa na 927,3 Pa. 
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Rysunek 8. Zależność modułu G’ i G” od częstotliwości dla żeli o stężeniu 1,2%AS sieciowanych MW  

z i bez propolisu [opracowanie własne]  

3.2. Wyniki badań teksturalnych 

Obserwując twardość żeli wytworzonych z alginianu sodu oraz mleczanu wapnia, 

zauważyć można, że wraz ze wzrostem stężenia alginianu sodu następuje wyraźny 

wzrost tego wyróżnika tekstury. Rosnące stężenie mleczanu wapnia również zwiększa 

twardość powstałego żelu, by osiągnąć maksimum wartości (57,5N) dla maksymalnych 
badanych stężeń obu składników, podczas gdy wartość najmniejsza dla najniższych 

stężeń wynosiła 17,5N (rys. 9A). Dodatek propolisu do mieszaniny spowodował 

zdecydowane zmniejszenie się twardości badanych żeli z zachowaniem tendencji 
wzrostowej proporcjonalnie do wzrostu stężenia poszczególnych składników żelu. 

Minimalną twardością charakteryzowały się żele otrzymane przy średnim stężeniu 

alginianu sodu (1,0%), ale przy najniższym (0,5%) stężeniu mleczanu wapnia (15N). 
Podobną wartość (16N) odnotowano dla kombinacji stężeń 0,8% alginianu sodu i 1,0% 

mleczanu wapnia. Największą twardość zanotowano podobnie jak wcześniej dla żelu 

otrzymanego z mieszaniny o maksymalnych stężeniach, która miała wartość 40N, była 

zatem o 30% niższa (rys. 9B). 
Żele zbudowane na alginianie sodu i pantotenianie wapnia charakteryzowały się 

mniejszą twardością od tych na bazie mleczanu. Niemniej jednak zmiany ich twardości 

w funkcji stężenia przebiegały odmiennie od omawianych wcześniej, zwłaszcza w za-
kresie niskich stężeń alginianu. Najmniejszą twardością charakteryzowały się żele przy 

średnim dodatku alginianu sodu oraz najmniejszym pantotenianu wapnia i wynosiły 

20N (układ 1,0% AS i 0,5% PW). Wzrost stężenia pantotenianu oraz wzrost i spadek 

stężenia alginianu sodu powodował zwiększenie twardości otrzymanych żeli (rys. 9C). 
Twardość maksymalna została osiągnięta przy maksymalnym stężeniu jednego i dru-
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giego składnika żelu i wynosiła 52N, co jest wynikiem o 10% mniejszym od wartości 

otrzymanych dla żeli alginianowo-mleczanowych. Z kolei dodatek propolisu do tego 

układu spowodował drastyczne spadki twardości w porównaniu do układu bez propo-
lisu, jak również w porównaniu do układu opartego na alginianie i mleczanie. Redukcje 

twardości zauważyć można szczególnie dla niskich wartości stężeń obu składników, 

gdzie przy stężeniu 1,0% AS i 0,5% PW twardość wynosiła 9N (15N dla układu 

1,0%AS/0,5%MW). Dalszy wzrost stężenia jednego ze składników lub obu naraz 
powodował stały przyrost wartości tego wyznacznika tekstury, osiągając maksimum 

40N dla maksymalnych zastosowanych stężeń (rys. 9D). 

 
Rysunek 9. Twardość żeli: AS-MW (A), AS-propolis-MW (B), AS-PW (C), AS-propolis-PW (D) 

[opracowanie własne]  

 

Rysunek 10. Sprężystość żeli: AS-MW (A), AS-propolis-MW (B), AS-PW (C), AS-propolis-PW (D) 
[opracowanie własne]  
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Badane żele charakteryzowały się również zróżnicowaną w zależności od stężenia 

substratów sprężystością. Materiał otrzymany z alginianu sodu i mleczanu wapnia był 

najbardziej sprężysty, w najniższych wartościach stężeń dla obu składników, a jego 
wartość była 100% większa (1,10) od najniższego wyniku (rys. 10A). Ciekawym 

zauważonym efektem był niewielki wzrost sprężystości dla środkowego stężenia algi-

nianu sodu 1,0% w przyrastającym stężeniu mleczanu wapnia. Cechę tę uwypukliło 

dodanie propolisu do układu. „Grzbiet” większych wartości na rys. 10A przeszedł 
w najwyższe odczyty dla sprężystości osiągając 1,11-1,13 dla omawianych stężeń (rys. 

10B). Z kolei wartości sprężystości po dodaniu propolisu uległy odwróceniu w porów-

naniu do próbek bez propolisu dla najniższego stężenia mleczanu wapnia (0,5% MW) 
i wykazywały tendencję rosnącą wraz ze wzrostem stężenia alginianu, osiągając naj-

wyższą wartość 1,11. Zauważyć należy jednocześnie, że dla pozostałych stężeń mle-

czanu wapnia wartość sprężystości gwałtownie rośnie w drugim stężeniu, żeby w trzecim 
punkcie pomiarowym spaść do najniższego poziomu. 

Istnieje silnie ujemna korelacja pomiędzy twardością w funkcji wzrostu stężenia 

alginianu sodu oraz mleczanu wapnia a sprężystością badanych próbek. Wyjątek sta-

nowi silnie dodatnia korelacja w stężeniu alginianu sodu 1,0% przy wzroście stężenia 
mleczanu wapnia. Dodatek propolisu do badanego układu spowodował powstanie 

silnie dodatniej korelacji przy najniższym stężeniu MW przy zmianie stężenia AS. 

Dalsze zmiany MW spowodowały pojawianie się lekko ujemnej korelacji w funkcji 
zmian stężenia AS. Podobnie jak dla próbek bez propolisu jego dodatek spowodował 

powstanie silnie dodatniej korelacji pomiędzy twardością a sprężystością dla środ-

kowej wartości stężenia AS przy wzroście stężenia MW. Pozostałe zmiany stężenia 

MW dla dwóch skrajnych stężeń AS dały słabą ujemną korelację pomiędzy dwoma 
omawianymi wyznacznikami tekstury. 

Sprężystość żeli otrzymanych na bazie alginianu sodu i pantotenianu wapnia 

wykazywała mniejsze zróżnicowanie. Największą sprężystość miały te otrzymane przy 
najniższym stężeniu alginianu sodu (0,8%AS) oraz najwyższym pantotenianu wapnia 

(1,5%PW), osiągając wartość 0,97. Zmniejszanie się sprężystości żeli było bardziej 

zauważalne wraz ze wzrostem stężenia alginianu sodu (0,71 dla 1,2% AS) niż ze 
spadkiem stężenia pantotenianu wapnia (0,85% dla 0,5%PW). Na rysunku 10C dobrze 

widać tę zależność. Najniższą wartość tego wyznacznika tekstury (0,64) zanotowano 

dla maksymalnego stężenia alginianu oraz minimalnego pantotenianu. Dodatek propo-

lisu (rys. 10D) w niewielki sposób zmniejszył poszczególne wartości sprężystości, 
zmieniając jednak trend zachowania tego wyznacznika w zależności od stężenia sub-

stratów tworzących żel. Płaszczyzna najmniejszych wartości przesunęła się względem 

rosnącego stężenia pantotenianu wapnia. Niemniej jednak tendencja spadkowa nadal 
była silniejsza w zależności od zmiany stężenia alginianu sodu niż pantotenianu. 

Natomiast zmniejszanie stężenia pantotenianu przy niskich stężeniach alginianu powo-

dowało spadek sprężystości, podczas gdy w wyższych stężeniach alginian powodował 
jej niewielki wzrost. 

Istnieje silna ujemna korelacja pomiędzy twardością żeli otrzymanych z alginianu 

sodu i pantotenianu wapnia, a sprężystością w zależności od zmiany stężenia alginianu. 

Natomiast w funkcji stężenia pantotenianu wapnia korelacja pomiędzy omawianymi 
wyznacznikami tekstury była silnie dodatnia. Dodatek propolisu zmienił korelacje 

i przy niskim stężeniu PW w funkcji zmian stężenia AS korelacja była dodatnia, średnio 
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mocna, natomiast przy pozostałych stężeniach PW pozostała nadal silnie ujemna. Ponadto 

tylko przy niskim stężeniu AS w funkcji zmian stężenia PW korelacja pomiędzy 

twardością a sprężystością zachowała swój mocny dodatni charakter. Dalsze stężenia 
AS przy zmianach stężeń PW dawały silnie ujemnie korelacje pomiędzy twardością 

i sprężystością. 

Z punktu widzenia tworzenia żeli alginianowo-wapniowych istotnych jest wiele 

czynników. Oprócz temperatury, pH środowiska ważną rolę odgrywa także stężenie 
poszczególnych substratów. Według Roopa i wsp. (2008) [25] minimalne stężenie 

alginianu sodu do otrzymania maksymalnej twardości powinno wynosić 1,2%, natomiast 

do wytworzenia żelu maksymalnie sprężystego wymagane jest stężenie 2,1% [25]. 
W niniejszej pracy zaobserwowano wzrost twardości żeli uzyskanych zarówno 

z udziałem mleczanu wapnia, jak i pantotenianu wapnia, ale dla badanych stężeń wzrost 

zawartości alginianu powodował spadek sprężystości. Dodatek propolisu wpływał mo-
dyfikująco na te dwa wyznaczniki tekstury. 

4. Podsumowanie 

Hydrożele alginianowe w postaci usieciowanych polimerów hydrofilowych adsor-

bujących duże ilości wody są szeroko stosowane w medycynie regeneracyjnej, a także 

w wielu innych zastosowaniach biomedycznych, również w przemyśle spożywczym 
oraz kosmetycznym. Przeprowadzone badania potwierdziły, że na właściwości mecha-

niczne oraz strukturę hydrożeli alginianowych ma znaczący wpływ stężenie alginianu, 

jak i również stężenie czynnika sieciującego używanego do sieciowania danego żelu. 
Dodatek propolisu również znacząco wpływa na właściwości mechaniczne w badanym 

zakresie stężeń. Wyniki badań właściwości reologicznych i teksturalnych hydrożeli bez 

i z dodatkiem propolisu wskazują możliwość zastosowania propolisu jako korzystnego 

dodatku do tego typu żeli. 
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Właściwości mechaniczne hydrożeli alginianowych z dodatkiem propolisu  

Streszczenie 
W pracy badano właściwości mechaniczne hydrożeli alginianowych bez i z dodatkiem propolisu. Badano 
właściwości reologiczne i teksturalne przygotowanych hydrożeli, w zależności od stężenia roztworu alginianu 
oraz stężeń czynników sieciujących. Pomiary wykonano za pomocą reometru rotacyjnego firmy Haake RS-
6000, stosując układ stożek-płytka o średnicy 35 mm, kącie 2⁰ i szczelinie 2,6 mm. Parametry stożka były 
następujące: średnica 35 mm i kąt 2°. Badania tekstury żeli przeprowadzono na maszynie wytrzymałościowej 

Shimadzu EZ-LX z wykorzystaniem sensora o średnicy 35 mm i wysokości 40 mm wykonując test po-
dwójnej kompresji. Próbki żeli były przygotowane i pobrane dokładnie w takich samych warunkach, w jakich 
przeprowadzono analizy reologiczne. Wysokość walców żelowych wynosiła 25 mm, a stopień kompresji 
wynosił 50%. Prędkość posuwu sensora wynosiła w preteście 2 mm/s, a w teście właściwym 1 mm/s. Wyniki 
badań właściwości reologicznych i teksturalnych hydrożeli bez i z dodatkiem propolisu wskazują na możli-
wość zastosowania propolisu jako korzystnego dodatku do tego typu żeli. Przebiegi krzywych płynięcia 
wskazują na rozrzedzenie ścinania, co jest korzystne z punktu widzenia aplikacji żeli na skórę. Przy 
projektowaniu tego typu hydrożeli z dodatkiem propolisu należy przeprowadzać badania mechaniczne, 

ponieważ jego dodatek ma znaczący wpływ zarówno na właściwości reologiczne, jak również teksturalne. 
Słowa kluczowe: hydrożele, alginian sodu, reologia, tekstura, propolis 

Mechanical properties of the alginate hydrogels with propolis addition 

Abstract 
At the paper, the mechanical properties of the alginate hydrogels without and with propolis addition were 
examined. The rheological and textural properties of the prepared hydrogels, depending on the concentration 
of alginate solution and the concentrations of crosslinking agents were examined. A Haake RS-6000 
rotational rheometer was used for the tests, using a cone-plate system with a diameter of 35 mm, angle 2⁰ 

and a gap of 2.6 mm. The cone parameters were as follows: 35 mm diameter and 2° angle. Gels texture 
tests were carried out on a Shimadzu EZ-LX, using a sensor with 35 mm diameter and a height of 40 mm 
and performing a double compression test. Samples of gels were prepared and collected exactly under the 
same conditions in which rheological analysis were carried out. The height of gel rollers was 25 mm and 
the degree of compression was 50%. In the pre-test the sensor speed was set to 2 mm/s, and in the main test 
was set to 1 mm/s. Research results of rheological and textural properties of hydrogels without and with the 
propolis addition indicate to the possibility of using propolis as a favorable additive to this types of gels. 
The flow curves indicates on the shear thinning, which is beneficial from the point of view of the gels 

application on the skin. Designing hydrogels with the propolis addition the mechanical tests should be 
carried out, because the addition of propolis has a significant impact on both rheological and textural 
properties of the hydrogels.  
Keywords: hydrogels, sodium alginate, rheology, texture, propolis 
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Fotoutwardzalne światłem widzialnym materiały 

polimerowe otrzymywane z monomerów  

pochodzenia roślinnego 

1. Wstęp 

Cel niniejszej pracy stanowiła charakterystyka kinetyki polimeryzacji układów, 
opartych o monomery pochodzenia roślinnego, pod kątem potencjalnego zastosowania 

w procesach wykorzystujących zjawiska fotopolimeryzacji. Fotopolimeryzacja jest 

procesem polegającym na polimeryzacji monomerów w obecności fotoinicjatora, który 
wskutek wzbudzenia światłem ultrafioletowym (UV) lub widzialnym (VIS), ulega 

rozpadowi z wytworzeniem centrów aktywnych, takich jak wolne rodniki czy jony [1]. 

To, jakie centrum aktywne powstanie, zależy od rodzaju inicjowanego procesu, a wyróż-

niamy, takie jak: polimeryzacja kationowa, anionowa i wolnorodnikowa. Czynnikami 
realnie wpływającymi na przebieg procesu są temperatura, natężenie światła, struktury 

monomerów, rodzaj atmosfery, długość fali naświetlania czy stężeń poszczególnych 

składników kompozycji. Odpowiednio opracowane systemy, znaleźć mogą liczne 
zastosowania przemysłowe, między innymi jako fotoutwardzalne światłem widzialnym 

powłoki polimerowe.  
Powłoki polimerowe znajdują szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu 

i wykorzystanie ich znane jest człowiekowi od lat [2], począwszy od aplikacji moto-
ryzacyjnych, przez przemysł meblarski, poligraficzny czy ten obejmujący materiały 
dekoracyjne. Jednak docelowe zastosowanie, opiera się na badaniach pod kątem wyko-
rzystania tego typu materiałów pochodzenia roślinnego, których to aspekt bycia „BIO” 
w dzisiejszych czasach jest niezwykle cenny, w technologiach druku 3D (DLP, SLA) 
[3]. Ten charakterystyczny rodzaj druku trójwymiarowego pozwala na osiągnięcie dużo 
większej precyzji i rozdzielczości wydruku, przy niezauważalnym nawarstwieniu mate-
riału, w przeciwieństwie do tego, co obserwujemy w klasycznym druku filamentowym. 
Proces opiera się na naświetlaniu kolejnych warstw kompozycji laserem (w przypadku 
druku SLA) lub projektorem świetlnym (w przypadku druku DLP) umieszczonych na 
wysokorozdzielczym ekranie LCD. Docelowo dąży się do wykorzystania źródeł 
światła z zakresu promieniowania widzialnego, aby proces samego druku miał jak 
najmniejszy wpływ na ludzkie zdrowie. Kinetyka procesu polimeryzacji mieszanek 
pozytywnie rokujących pod kątem tego typu zastosowania powinna charakteryzować 
się takimi cechami, jak możliwie krótki czas indukcji procesu, a także możliwie naj-
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wyższy stopień konwersji, przy jak najniższych natężeniach światła padającego. Istotna 
pod kątem ekonomii jest również możliwość wykorzystania mieszanki przy niskich 
stężeniach składników, takich jak fotoinicjator czy fotosensybilizator. Wszystkie te 
kwestie składają się na niskie wykorzystanie surowców, co przekłada się na korzystny 
dla środowiska aspekt prowadzonego procesu.  

Przeprowadzone przez nas zespół badania obejmowały wykorzystanie połączenia 
komercyjnie dostępnego monomeru epoksydowego CADE (3,4-epoksycykloheksano-
karboksylan) z dodatkami związków pochodzenia roślinnego, a były to epoksydowany 
olej sojowy, a także tlenek limonenu. Efektywność procesu badano metodą FT-IR 
w czasie rzeczywistym, która to pozwala, na bieżąco monitorować i obserwować prze-
bieg procesu polimeryzacji w formie zmiany intensywności pików charakterystycznych 
dla danego ugrupowania występującego w monomerze.  

Aktualnie największym problemem fotopolimeryzacji inicjowanej światłem jest 
fakt, że dostępne komercyjnie fotoinicjatory absorbują w bardzo wąskim i stosunkowo 
niskim zakresie długości fali, co przedstawiono na poniższych wykresach uzyskanych 
poprzez spektroskopowe pomiary absorbancji w zakresie UV-VIS (rys. 1). Chcąc zopty-
malizować proces pod kątem różnorodności wykorzystywanych materiałów, wydaj-
ności procesu, jak i możliwości użycia diod UV-LED emitujących światło w zakresach 
długości fali światła widzialnego, stosowane są fotosensybilizatory, czyli tak zwane 
fotouczulacze. Fotosensibilizatory to struktury chemiczne, które mają na celu zmienić 
charakterystykę absorpcji wykorzystywanych fotoinicjatorów, przesuwając ich maksima 
w kierunku odpowiadającemu falom z zakresu długości fali światła widzialnego, co przed-
stawione zostało na prawym wykresie, gdzie widmo absorpcji układu dwuskładniko-
wego ulega wyraźnemu przesunięciu batochromowemu (rys. 2). Opisane w niniejszej 
pracy badania podstawowe pozwoliły na zobrazowanie potencjalnej wartości przemy-
słowej materiałów opartych o monomery pochodzenia roślinnego, a także stworzyły zado-
walające podłoże pod przyszłe, bardziej wnikliwe i szczegółowe badania aplikacyjne. 

1.1. Materiały badawcze 

Jednym z wykorzystanych składników pochodzenia roślinnego był znany już w prze-
myśle chemicznym epoksydowany olej sojowy, który spotkać możemy pod postacią 
lekko żółtej cieczy o charakterystycznym zapachu [4]. Swoje zastosowanie znalazł on 
między innymi w kosmetykach, gdzie pełni funkcję emolienta, tworzącego na po-
wierzchni skóry i włosów warstwę zapobiegającą nadmiernemu parowaniu wody z ich 
powierzchni. Jest on również wykorzystywany jako plastyfikator, czyli substancja zmniej-
szająca oddziaływania międzycząsteczkowe, co ma realny wpływ na zwiększenie ruchli-
wości łańcuchów polimerowych. Ma on również realny wpływ na obniżenie tempe-
ratury zeszklenia oraz zwiększenie twardości materiału. Dodatek tego typu składnika, 
pozwala na rozszerzenie możliwości zastosowań danego materiału polimerowego. 
Związek ten, wzbogacony dodatkowo o grupy epoksydowe, wybrano do badań właśnie 
ze względu na wymienione powyżej właściwości z nadzieją, że w połączeniu z foto-
sensybilizatorem w postaci tioksantonu soli jodoniowej, wykaże wysokie stopnie 
konwersji grup epoksydowych. 

Jako materiał pochodzenia roślinnego wykorzystano również tlenek limonenu. Sam 
w sobie limonen jest olejem z grupy terpenów, pozyskiwanym z biomasy pod postacią 
skórek pomarańczy, a także innych owoców cytrusowych [5]. Może być on otrzymy-
wany za pomocą metod naturalnych i syntetycznych. Z racji swojego pochodzenia, 
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związek ten posiada lekko cytrusowy zapach, istotny pod kątem wykorzystania jako 
dodatek do żywności, kosmetyków, środków czystości, a także naturalnych środków 
odstraszających owady. Jest on również szeroko stosowany w syntezach organicznych 
ze względu na obecność w jego strukturze szkieletu węglowego zbliżonego budową do 
wielu związków biologicznie aktywnych. 

Bazowym monomerem będącym trzonem przygotowanych kompozycji był komer-
cyjnie dostępny, epoksydowy monomer CADE (3,4-epoksycykloheksanokarboksylan) [5]. 

Fotosensybilizator w przygotowanych kompozycjach stanowił tioksanton soli jodo-
niowej. 

Rolę fotoinicjatora pełniła sól jodoniowa SPEEDCURE 938 (Heksafluorofosforan 

bis-(4-t-butylofenylo)-jodonu) (tab. 1). 

Tabela 1. Wzory strukturalne wraz z nazwami struktur wykorzystanych w badaniach 

Fotosensybilizatory Monomery 

Tioksanton dietylowy 

DETHX 

 

 
CADE (3,4-epoksycykloheksanokarboksylan) 

 

 
Epoksydowany olej sojowy 

 

 
Tlenek limonenu 

Fotoinicjator 

SPEEDCURE 938 
(Heksafluorofosforan bis-(4-t-

butylofenylo)-jodonu) 

1.2. Metodyka i wyniki 

 
Rysunek 1. Porównanie charakterystyki absorpcji komercyjne dostępnego fotoinicjatora z charakterystyką 

emisji diod UV-LED oraz Vis-LED 
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Rysunek 2. Porównanie charakterystyki absorpcji innowacyjnych systemów inicjujących oraz komercyjnie 

dostępnego fotoinicjatora z charakterystyką emisji diod UV-LED oraz Vis-LED 

Przygotowano kompozycje oparte o monomery pochodzenia roślinnego w 50%, 

a także jedną, która w całości zawierała w sobie biomonomery. Próbki naświetlano 
diodami UV-LED o długościach fali 365 nm, a także 405 nm w celu porównania 

charakterystycznych cech procesu, takich jak szybkość zachodzenia czy wydajność 

procesu polimeryzacji kationowej w danych warunkach, których wyniki przedstawiono 
na poniższych wykresach. 

Jak wspomniano we wstępie do badań kinetyki procesu polimeryzacji wykorzystano 

metodę FT-IR w czasie rzeczywistym, gdzie próbkę umieszczano na pastylce wyko-

nanej z fluorku baru. Dzięki wykorzystanej metodzie monitorowano zanik absorpcji 
pas charakterystycznych dla danych monomerów, gdzie kolejno dla CADE (3,4-epo-

ksycykloheksanokarboksylan) było to pasmo występujące przy długości 790 cm-1, dla 

tlenku limonenu 842 cm-1 (rys. 3), natomiast dla epoksydowanego oleju sojowego 822 cm-1 
(rys. 4). Przykładowe przebiegi zmian przedstawiono na poniższym wykresie ukazują-

cym intensywność danych pasm przed i po procesie polimeryzacji. 

 
Rysunek 3. Przykładowe widma FT-IR przed i po procesie polimeryzacji monomeru epoksydowego CADE 

i tlenku limonenu 
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Rysunek 4. Przykładowe widma FT-IR przed i po procesie polimeryzacji monomeru epoksydowego CADE 

i epoksydowanego oleju sojowego 

 
Rysunek 5. Konwersja monomeru epoksydowego CADE i oleju epoksydowanego w trakcie procesu 
fotopolimeryzacji kationowej przy długości fali λ = 365 nm oraz λ = 405 nm przy zastosowaniu soli 

jodoniowej SpeedCure® 938 (1% wag.) oraz tioksantonu DETHX (0,25% wag.) 

 
Rysunek 6. Konwersja monomeru epoksydowego CADE i tlenku limonenu w trakcie procesu 

fotopolimeryzacji kationowej przy długości fali 365 nm przy zastosowaniu soli jodoniowej SpeedCure® 938 
(1% wag.) oraz tioksantonu DETHX (0,25% wag.) 
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Rysunek 7. Konwersja monomeru epoksydowego CADE i tlenku limonenu w trakcie procesu 

fotopolimeryzacji kationowej przy długości fali 405 nm przy zastosowaniu soli jodoniowej SpeedCure® 938 

(1% wag.) oraz tioksantonu DETHX (0,25% wag.) 

 
Rysunek 8. Konwersja monomeru oleju epoksydowanego oraz tlenku limonenu w trakcie procesu 

fotopolimeryzacji kationowej przy długości fali 405 nm przy zastosowaniu soli jodoniowej SpeedCure® 938 
(1% wag.) oraz tioksantonu DETHX (0,25% wag.). 

2. Podsumowanie i dyskusja wyników 

Analiza wyników przeprowadzonych badań pozwoliła stwierdzić, iż kompozycje 

oparte na połączeniu tlenku limonenu z epoksydowym CADE (3,4-epoksycyklohe-

ksanokarboksylan), wykazują zdecydowanie wyższe współczynniki konwersji, niż te 
zawierające epoksydowany olej sojowy. Wspomniane wartości konwersji w przypadku 

tlenku limonenu sięgały nawet 90% (rys. 7), co jest wynikiem bardzo obiecującym 

i dobrze rokującym w kontekście prowadzenia przyszłych badań aplikacyjnych. Warto 
również zauważyć, że kompozycje te wykazywały tak wysokie konwersje przy naświe-

tleniu światłem z zakresu długości fal widzialnych, co z punktu widzenia codziennego 

zastosowania takiego materiału w pracy z ludźmi stawia go w pozycji uprzywilejo-

wanej jako niezagrażający ludzkiemu zdrowiu.  
Kompozycje oparte o mieszankę oleju sojowego wraz z CADE (3,4-epoksycyklo-

heksanokarboksylan) wypadły zdecydowanie gorzej, gdyż konwersja przy docelowej 
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długości fali 405 nm, nie przekraczała 20% (rys. 5). Jednak wykonane zostaną ponowne 

badania w celu zbadania kinetyki polimeryzacji kationowej przy wykorzystaniu innych 

stosunków wagowych poszczególnych składników kompozycji. 
Mieszanka zawierającą jedynie monomery pochodzenia roślinnego, w której całko-

wicie zrezygnowano z dodatku klasycznego epoksydowego CADE (3,4-epoksycyklo-

heksanokarboksylan), wykazała konwersje tlenku limonenu na poziomie 45%, nato-

miast dla oleju epoksydowego, konwersja oscylowała w okolicach 5% (rys. 8). Uzyskane 
w tej serii pomiarów wyniki uwidaczniają zdecydowanie lepsze właściwości tlenku 

limonenu pod kątem prowadzenia wydajnego procesu. 

Przeprowadzone badania ukazały ogromny wachlarz możliwości zastosowań tlenku 
limonenu, który to wykazując tak wysokie stopnie konwersji w badaniach podsta-

wowych, w kolejnym etapie zostanie wdrożony w szczegółowe badania aplikacyjne. 
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Fotoutwardzalne światłem widzialnym materiały polimerowe otrzymywane 

z monomerów pochodzenia roślinnego 

Streszczenie 
Fotopolimeryzacja jest procesem polegającym na polimeryzacji monomeru w obecności fotoinicjatora, 
który pod wpływem światła o odpowiedniej długości fali z zakresu ultrafioletowego (UV) lub widzialnego 
(VIS) ulega rozkładowi z wytworzeniem centrów aktywnych inicjujących reakcję. Główną zaletą polime-
ryzacji inicjowanej światłem jest przede wszystkim prędkość jej przebiegu, co z punktu widzenia przemy-
słowego wytwarzania bezrozpuszczalnikowych powłok polimerowych jest niezwykle cenną właściwością. 
Powłoki te znajdują zastosowanie w niezwykle szerokim spektrum dziedzin życia począwszy od przemysłu 
meblarskiego, przez motoryzację, podzespoły elektroniczne czy materiały opakowaniowe. W dzisiejszych 
czasach, kiedy to zdrowie ludzkie, a także ekologia są tematami priorytetowymi, zakłady przemysłowe starają 

się odchodzić od wykorzystania klasycznych monomerów pochodzenia ropopochodnego, szukając ekolo-
gicznych zamienników. Zastosowanie kompozycji bioodnawialnych, opartych o monomery pochodzenia 
roślinnego pozwala znacząco zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych w wielkich zakładach przemysło-
wych, mających ogromny wpływ na poszerzanie się śladu węglowego. 
Przeprowadzono badania, których głównym założeniem była inicjacja procesu polimeryzacji wspomnia-
nym w tytule promieniowaniem świetlnym z zakresu fal widzialnych, które jest bezpieczne dla ludzkiego 
zdrowia. Wykorzystanie tego promieniowania wpływa również korzystnie na sumaryczne zużycie energii 
elektrycznej, co znacząco oddziałuje na walory proekologiczne zastosowanej metody. W przeprowadzonych 

badaniach wykorzystano dwa monomery pochodzenia roślinnego: epoksydowany olej sojowy oraz tlenek 
limonenu. Przygotowano odpowiednie kompozycje oparte o fotosensybilizator w postaci tioksantonu, sól 
jodoniową, a także o wspomniane monomery pochodzenia roślinnego wraz z monomerem epoksydowym 
CADE. Efektywność procesu badano metodą FT-IR w czasie rzeczywistym, która wykazała zadowalające 
współczynniki konwersji grup funkcyjnych badanych kompozycji. 
Słowa kluczowe: fotopolimeryzacja, monomery pochodzenia roślinnego, limonen, olej sojowy 

Visible light-curable polymeric materials obtained from plant-derived monomers  

Abstract 
Photopolymerization is a process of monomer polymerization in the presence of photoinitiator, which 
under the influence of light of appropriate wavelength from ultraviolet (UV) or visible (VIS) range 
undergoes decomposition with formation of active centers initiating the reaction. The main advantage of 
light-initiated polymerization is, first of all, the speed of its course, which is an extremely valuable property 
from the point of view of industrial production of solvent-free polymer coatings. These coatings are used in 
an extremely wide range of fields, from the furniture industry to the automotive industry, electronic com-
ponents, or packaging materials. Nowadays, when human health and ecology are the priority topics, industrial 
plants try to depart from the use of classical monomers of petroleum origin and look for ecological sub-

stitutes. The use of bio-renewable compositions based on monomers of plant origin allows for a significant 
reduction in greenhouse gas emissions in large industrial plants, which have a huge impact on the 
expansion of the carbon footprint. 
Research has been conducted, whose main assumption was to initiate the polymerization process with the 
light radiation from the visible wave range, mentioned in the title, which is safe for human health. The use 
of this radiation also has a beneficial effect on the total consumption of electric energy, which significantly 
influences the pro-ecological values of the applied method. Two plant-derived monomers were used in the 
study: epoxidized soybean oil and limonene oxide. Suitable compositions based on a photosensitizer in the 

form of thioxanthone, iodonium salt and the above-mentioned monomers of plant origin together with 
epoxy monomer CADE were prepared. The efficiency of the process was investigated by real-time FT-IR 
method, which showed satisfactory conversion rates of the functional groups of the compositions studied 
Keywords: photopolymerization, bio monomers, limonene, soybean oil 
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Łukasz Wierzbicki1  

Ekonomiczne i techniczne aspekty wytwarzania 

podkładów kolejowych z tworzyw polimerowych 

1. Wprowadzenie 

Podkłady kolejowe są jednym z najważniejszych elementów infrastruktury kole-

jowej. Są to proste lub kształtowe belki umieszczone pod szynami w celu zapewnienia 
odpowiedniej stateczności szyn [1-4]. Ich główną rolą jest przenoszenie obciążeń wy-

wieranych przez tabor kolejowy na grunt. Podkład oparty jest na warstwie podsypki.  

Generowane naciski pojazdów szynowych wynoszą najczęściej 170 kN/oś dla 

pociągów pasażerskich oraz 225 kN/oś dla pociągów towarowych, a w skrajnych przy-
padkach osiągają nawet 347 kN/oś (linia z Denver do Chicago w USA). Pociąg składa 

się z wielu zestawów kołowych, z których każdy potencjalnie może być obciążony 

taką siłą, cyklicznie oddziałujące na szynę. Dlatego stosuje się konstrukcję wielo-
warstwową, przyjmując, że w każdej kolejnej warstwie wartość występujących naprężeń 

ulega rozproszeniu. Oprócz zwiększenia powierzchni podparcia wpływa na to ma także 

sztywność szyn, dzięki której obciążenie jest rozkładane na kilka sąsiednich podkładów. 
Największe naprężenia (ok. 300 MPa) występują między kołem a szyną. Między szyną 

a podkładem ulegają one redukcji o dwa rzędy wielkości (ok. 0,7 MPa), by na styku 

podkładu i podsypki spaść do 0,3 MPa, a na powierzchni torowiska – do około 

0,05 MPa [5]. 
Pod naciskiem kół pojazdów podkład pracuje na zginanie, a w miejscach ułożenia 

podkładek – na ściskanie. Największe momenty zginające występują w przekroju pod 

szyną i dlatego najsilniejsze podbicie podkładu podsypką powinno być dokonane pod 
szynami i po obu stronach, z wyjątkiem środkowej części podkładu długości 50 cm, 

która powinna pozostawać bez podbicia. Podkłady są ważnym elementem konstruk-

cyjnym utrzymującym szyny w stałej odległości od siebie, zapobiegają wzdłużnym 
i poprzecznym ruchom toru, a także stabilizują osadzanie toru w podsypce [1, 4]. 

Podkłady są wykonywane z różnych materiałów. Ich wspólną cechą jest konieczność 

spełnienia wymogów dotyczących odpowiedniej sztywności, łatwości montażu, niskiej 

przewodności elektrycznej, dobrego osadzenia w podsypce i odpowiednio długiego 
czasu eksploatacji [1, 3].  

Praktycznie niespotykane już rozwiązania, ale ważne z punktu widzenia postępu 

techniki to podkłady wykonane z bloków kamiennych [6], z grubsza ociosanych pni 
drzew czy w końcu podkłady żeliwne [6]. Materiały te zostały wyparte przez inne, które 

gwarantowały powtarzalność cech użytkowych, długi czas eksploatacji, łatwy montaż, 

a przede wszystkim niską cenę przy godziwym zysku producentów. W zależności od 

materiału, współczesne podkłady kolejowe można klasyfikować jako:  

• podkłady drewniane; 

• podkłady stalowe; 

• podkłady betonowe.  

 
1 lukasz.wierzbicki@polsl.pl, Katedra Transportu Kolejowego, Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej, 
Politechnika Śląska, www.polsl.pl/rt2. 
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Takie podkłady mają dobre własności i charakteryzują się wspomnianymi już ce-

chami, ale mają też szereg wad.  

Drewniane podkłady kolejowe są stosunkowo tanie, a także lekkie i łatwe w trans-
porcie, instalacji i konserwacji. Zazwyczaj wykorzystuje się twarde drewna liściaste, 

natomiast podkłady z drzew iglastych trafiają na mniej obciążone, zarówno pod 

względem ciężaru ładunków, jak i częstotliwości ruchu, linie kolejowe. Naturalne 

właściwości drewna zapewniają sprężystość toru charakteryzującą się bardzo dobrym 
tłumieniem dynamicznych obciążeń udarowych, co wpływa znacząco na redukcję 

hałasu i wibracji [7]. 

Główną wadą drewnianych podkładów kolejowych jest ich podatność na mecha-
niczną i biologiczną degradację. Niezabezpieczone podkłady spełniają swoją rolę przez 

okres siedmiu do dwunastu lat. Stosowane impregnaty przedłużają żywotność drew-

nianych podkładów do 20-30 lat. Przynajmniej do niedawna tak było, gdyż olej 
kreozotowy, którym były powszechnie nasączane podkłady, został uznany za środek 

wysoce niebezpieczny dla zdrowia i od 2013 roku ze względu na dużą toksyczność jest 

zakazany w Unii Europejskiej. Aczkolwiek trzeba wspomnieć, że w niektórych 

dziedzinach życia, stanowisko EU, na skutek działań lobbystycznych, zmieniało się na 
mniej rygorystyczne – podkłady kolejowe zabezpieczane olejem keramzytowym, na 

podstawie zarządzenia z 2019 roku [8], ciągle są dopuszczone do obiegu, na zasadzie 

odstępstwa. O trwałości podkładów impregnowanych innymi, bardziej proekologicz-
nymi związkami chemicznymi, trudno jest coś wnioskować, gdyż okres ich stosowania 

na drogach kolejowych jest zbyt krótki. Z powodu stosowanych impregnatów, trudno 

też mówić o drewnianych podkładach jako o podkładach ekologicznych – użycie 

powtórne takich podkładów, ich obróbka, spalanie czy nawet użycie jako elementu 
architektury krajobrazu może powodować wydzielanie związków kancerogennych [8].  

Aktualnie podkłady betonowe są najczęściej stosowanymi. Nowoczesne podkłady 

betonowe są produkowane przede wszystkim z betonu wstępnie sprężonego w celu 
zapewnienia wysokiej sztywności i odporności na obciążenia dynamiczne. Duża od-

porność na czynniki biologiczne, chemiczne oraz niepalność betonu powoduje, że pod-

kłady betonowe cechują się dłuższym czasem eksploatacji niż podkłady drewniane. 
Podkłady betonowe, obok ich zalet, oczywiście mają i wady. Jedną z nich jest zna-

czący ciężar, które utrudnia montaż i wymusza stosowanie specjalistycznych pojazdów 

i urządzeń roboczych. Większa sztywność i mniejsza odporność betonu na oddzia-

ływania udarowe powoduje, że coraz popularniejsza jest obecność różnych podkładek 
polimerowych, redukująca głównie hałas i drgania. Kolejną wadą podkładów betono-

wych jest ich wyższy koszt w porównaniu do podkładów drewnianych. Cena jednost-

kowa takiego podkładu wynika przede wszystkim z rynkowych cen cementu, stali 
i kruszyw oraz konieczności zintegrowania z podkładem, na etapie produkcji, moco-

wania szyny. 

Najmniej popularne podkłady są wykonywane ze stali. Podkłady kolejowe stalowe 
mają dwie główne wady. Po pierwsze, są podatne na korozję. Po drugie, mają wysoką 

przewodność elektryczną, co może ograniczyć ich zastosowanie. Współczesne stalowe 

podkłady ważą mniej niż podkłady drewniane. Przewidywany czas eksploatacji, takiego 

typu podkładu, wynosi 50 lat. Podkłady stalowe są używane tylko na niezbyt obciążo-
nych trasach o prędkości szlakowej nie większej niż 160 km/h [9]. W Polsce takiego 

typu podkłady spotykane są jeszcze na niektórych bocznicach kolejowych, czy też na 
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fragmentach nielicznych linii kolejowych (na przykład niektóre odcinki linii Kraków – 

Skawina). 

Ze względu na potrzebę ciągłej modernizacji, a także budowy nowych linii kole-
jowych, rynek podkładów kolejowych jest ogromny. Stąd pojawia się potrzeba znale-

zienia nowych materiałów, które przyniosłyby znaczny zysk dla producenta, a także 

spełniałyby wymagania materiałowe stawiane podkładom kolejowym. Z tego powodu 

tworzywa polimerowe, zwłaszcza pochodzące z recyklingu, są materiałami z którymi 
coraz więcej producentów eksperymentuje w celu uzyskania w pełni funkcjonalnego 

podkładu kolejowego. Jest to naturalny trend wynikający z blisko 80-letniego wzrostu 

znaczenia tworzyw polimerowych na rynku światowym [10]. Właściwości przetwórcze, 
eksploatacyjne i użytkowe zapewniają produkt tańszy, lżejszy i bardziej atrakcyjny dla 

odbiorcy niż wykonany ze stali, drewna czy betonu. 

2. Tworzywa polimerowe w podkładach polimerowych 

Tworzywa polimerowe, zwane zwykle „tworzywami sztucznymi”, stanowią bardzo 
dużą grupę materiałów. Na podkłady kolejowe próbuje się stosować zarówno tworzywa 

utwardzalne, jak i termoplastyczne.  

Tworzywa utwardzalne wykorzystuje się w formie kompozytów polimerowo- 

-mineralnych zwanych powszechnie jako beton polimerowy czy też polimerobeton. 
Zwykle matrycę stanowi żywica poliestrowa, a napełniaczami są żwir, popioły, piasek, 

itp. Mniej popularne jest wykorzystanie żywic epoksydowych, czy winylowo-estrowych. 

Niższe koszty żywic poliestrowych czy winylo-estrowych w porównaniu z żywicami 
epoksydowymi, sprzyjają stosowaniu tych pierwszych. Jednakże własności mecha-

niczne, termiczne, wysoka odporność na wilgoć, niewielki skurcz i duże wydłużenie, 

przemawiają na rzecz tworzyw epoksydowych [11, 12]. 

Z tych przyczyn aktualnie trwają badania [11, 13] nad polimerobetonami na bazie 
żywicy epoksydowej z odpowiednim składem napełniaczy, właśnie dla zastosowań 

w podkładach kolejowych. W ostatnich latach także utwardzane poliuretany były stoso-

wane jako materiał na eksperymentalne podkłady kolejowe [1, 14, 15]. 
Najbardziej popularną grupą materiałów polimerowych są tworzywa termoplastyczne. 

Budownictwo i rynek inżynierii lądowej jest drugim rynkiem zbytu dla tworzyw termo-

plastycznych. Pochłania ok. 20% wszystkich tworzyw termoplastycznych [16]. W tę 
kategorię zastosowań wpisują się także podkłady kolejowe.  

Tworzywa termoplastyczne są używane do produkcji podkładów kolejowych od 

blisko dekady. Ten czas można by uznać za na tyle długi, by taki produkt na stale wpisał 

się w krajobraz transport i opanował część rynku. Dlaczego tak nie jest? Otóż winna 
jest specyfika rynku kolejowego, która wymusza długoletnie testowanie nowego pro-

duktu. Stąd niektóre podkłady polimerowe dopiero teraz kończą cykl badań dopusz-

czeniowych na torach testowych. Podkłady termoplastyczne możemy obserwować na 
torach testowych i coraz częściej na regularnych liniach, między innymi w Holandii, 

Francji, Austrii, Szwecji, Niemczech, Republice Południowej Afryki, Stanach Zjedno-

czonych, Meksyku, Kanadzie, Australii, Maroku, Chile, Japonii, Indiach czy Tajlandii 
[3, 17-19]. W Polsce brak jest odpowiednich dopuszczeń.  

Ponieważ proces dopuszczenia do użytkowania jest długotrwały i kosztowny, wy-

twórcy podkładów zatrzymują wszelką wiedzę i doświadczenie dla siebie. Producenci 

nie chcą informować o rodzaju tworzywa polimerowego wykorzystywanego w pod-
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kładach kolejowych. Jednakże, niektóre wczesne patenty [20, 21] lub artykuły [1-3, 

14] zawierają pewne wskazówki.  

Wyszukując zgłoszenia patentowe (rys. 1) [22], znaleziono 106 zgłoszenia patentowe 
opisujące materiał lub metodę produkcji podkładów kolejowych z tworzyw polimero-

wych. 51 zgłoszeń dotyczyło podkładów o osnowie termoplastycznej, a 55 zgłoszeń 

odnosi się do podkładów z materiałów termoutwardzalnych. Ponad 55% zgłoszono 

w ciągu ostatnich 10 lat, a w ciągu dwóch ostatnich dekad ponad 82%. 

 
Rysunek 1. Ilość zgłoszeń patentowych w latach 1970-2021, dotyczących kolejowych podkładów 

polimerowych. Opracowanie własne na podstawie [22] 

Najbardziej oczywistym i przewidywalnym materiałem jest polietylen o dużej gęstości 

(HDPE). Inne alternatywy to mieszanki materiałów pochodzących z recyklingu: mie-

szanina poliolefin (PP, HDPE), politereftalanu etylenu (PET) i polietylenu o wysokiej 
gęstości (HDPE). Wspomniane patenty wskazują na możliwość wykorzystania mie-

szanki HDPE – PS (polistyren) lub mieszaniny poliolefin z innymi odpadowymi poli-

merami (PVC, PS, ABS), jednakże ze względu na niemieszalność tych tworzyw [23], 

należy spodziewać się znaczących trudności w przetwórstwie. Na pewno w tych 
przypadkach należy użyć kompatybilizatorów [23]. Informacje na stronie internetowej 

Axion Structural Innovations [24] sugerują możliwość wykorzystania politereftalanu 

etylenu (PET). 
W tabeli 1 przedstawiono szacunkowe ceny tworzyw polimerowych wykorzysty-

wanych w produkcji podkładów kolejowych. Większość produkujących takiego typu 

podkłady chwali się proekologicznością wyrobu. Cecha ta ma wynikać głównie 
z użycia materiałów pochodzących z recyklingu. Z tego powodu w tabeli 1 zesta-

wiono także te materiały.  

Na końcową cenę użytego materiału będzie wpływać dodatek ciętych włókien 

szklanych oraz środków antystarzeniowych, przeciwpalnych itp. 
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Tabela 1. Szacunkowa wycena tworzyw stosowanych do produkcji podkładów kolejowych (marzec 2022)  

 Czysty zł/kg Recyklat zł/kg Przemiał zł/kg Skup zł/kg 

HDPE 8,71 4,5-4,80 2,00 0,30-0,70 

PET 7,64 6,40 3,00 0,30-0,60 

PP 11,20 5,10-10,00 1,60-3,10 0,70 

PP\HDPE 5,25 2,60-3,50 1,50 0,50-1,20 

PUR 25 zł - - - 

HDPE\(PVC,ABS i inne) Nie wytwarza się 2,00-2,50 >1,50 >0,10 

Źródło: [25-29]. 

Niestety ceny tworzyw polimerowych w obecnej sytuacji pandemicznej oraz geo-

politycznej są niestabilne. Przemysł przetwórstwa i syntezy tworzyw jest wrażliwy na 
fluktuacje cen ropy naftowej, gdyż znaczną większość węglowodorów potrzebnych do 

syntezy polimerów uzyskuje się właśnie podczas destylacji ropy.  

 
Rysunek 2. Rynki zapotrzebowania na tworzywa polimerowe w 2021 roku [16] 

Produkcja światowa tworzyw polimerowych wynosząca w 2020 roku, 367 mln ton 

rocznie charakteryzowała się 1-milionowym spadkiem w stosunku do roku poprzedniego. 
Było to pierwsze załamanie tendencji wzrostowej od 2010 rok, kiedy to po dwóch 

latach od początku światowego kryzysu finansowego, produkcja tworzyw polimerowych 

osiągnęła wysokość sprzed czasów kryzysu. Na rynku europejski regres trwa już 
dłużej, bo od 2017 roku, kiedy to wprowadzono proekologiczne ograniczenia produkcji 

opakowań i wyrobów jednorazowego użytku. Spadek produkcji tworzyw polimerowych 

w 2020 roku względem roku 2017 wyniósł 9,4 mln ton. Pomimo to, zapotrzebowanie 

na tworzywa polimerowe w Unii Europejskiej, Norwegii, Szwajcarii i Wielkiej Bry-
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tanii nadal jest największe w obszarze opakowań i budownictwa. Na trzecim miejscu 

znajduje się produkcja na potrzeby motoryzacji. „Inne” obejmują zastosowanie tworzyw 

w przemyśle meblarskim, w produkcji maszyn i urządzeń, zastosowania medyczne i inne 
(rys. 2) Na rynku europejskim nadal najpopularniejszymi tworzywami są poliolefiny 

(PP, PE), które obejmują lwią część rynku – szacowaną w roku 2020 na 50%. 

Pozostałe tworzywa wymieniane jako materiał na podkłady kolejowe to PET – 8,4% 

i PUR – 7,8% rynku [16]. 
Tworzywa polimerowe użytkowane w podkładach kolejowych, różnią się nie tylko 

pod względem budowy chemicznej, ale także pod względem rodzaju struktury. 

Najczęściej spotykane typy konstrukcji podkładów polimerowych to: 

• podkłady o jednorodnej strukturze (rys. 3a); 

• podkłady o strukturze wielowarstwowej (rys. 3b); 

• spienione podkłady (rys. 3c); 

• podkłady „zbrojone” (rys. 3d). 

a)  b)  

c)  d)  

Rysunek 3. Struktury podkładów polimerowych 

Podkłady o jednorodnej strukturze są możliwe do wytworzenia ze wszystkich 

wymienionych powyżej tworzyw polimerowych. Jednakże dotrzymanie parametrów 
technologicznych, które zapewnią taką strukturę, nie jest łatwe. Najważniejszymi 

parametrami, które w istotny sposób wpływają na strukturę wyrobów z tworzyw 

polimerowych, są ciśnienie, temperatura oraz czas trwania poszczególnych faz pro-
cesu przetwarzania. Przetwórstwo tworzyw polimerowych unika wytwarzania wyrobów 

masywnych o dużej objętości, gdyż w wyrobach powstają jamy skurczowe, pustki 

powietrzne i tym podobne defekty. 

Podkłady o strukturze wielowarstwowej rzadko uzyskuje się za sprawą celowego 
działania. Raczej jest to wynik specyfikacji technologii produkcji (np. wytłaczania) 

i błędów technologicznych napotkanych podczas wytwarzania grubościennych produk-

tów. Tym bardziej że typowe technologie wielkogabarytowe, wymyślone właśnie po 
to, by unikać wad struktury, w tym przypadku nie znajdują zastosowania. Technika 

rotoformowania czy termoformowania umożliwi stworzenie jedynie pustej w środku 
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„wydmuszki” podkładu kolejowego, podobnie jak wtryskiwanie z gazem, czy wytła-

czanie z rozdmuchem. Technologie te stwarzają wrażanie wytwarzania elementu 

z pozoru masywnego, ale pustego w środku. W przypadku niektórych części dla sprzętu 
agd, czy motoryzacji wprowadza się często dodatkowe użebrowanie, które zwiększa 

sztywność wyrobu.  

Kolejnym typem struktury polimerowych podkładów kolejowych jest struktura 

spieniona. Taki podkład jest stosunkowo lekki, można go skracać i przecinać za pomocą 
konwencjonalnych narzędzi do obróbki drewna. Podkłady kolejowe wykonane ze spie-

nionego poliuretanu wzmocnionego długimi włóknami szklanymi zostały wykorzy-

stane podczas renowacji mostu Zollant (Austria) [19, 3]. Ten typ podkładów jest 
jednym z najnowszych rozwiązań, jakie zostało przetestowane w ostatnich latach. Rów-

nież duża ilość zgłoszeń patentowych dotyczy możliwości zastosowania poliuretanów. 

Wydaje się to dość logiczną implementacją znanych technologii produkcji nart, rur 
proizolowanych itp., gdzie pomiędzy sztywne warstwy wierzchnie wtryskuje się reagu-

jącą pianę wypełniająca dokładnie wolną przestrzeń. Sztuką gwarantującą sukces pro-

duktu, jest uzyskanie pianki o drobnej i sztywnej strukturze. 

Ostatni rodzaj podkładów to taki, w którym zastosowano pręty zbrojeniowe, niejako 
wzmacniając podkład rozwiązaniem klasycznym dla podkładów betonowych. W tym 

wypadku jako pręty zbrojenie używane są pręty stalowe, szklane lub bazaltowe. 

Główne zalety stosowania podkładów termoplastycznych to przyczyny ekonomiczne, 
technologiczne i praktyczne. Producenci [18, 24] podkładów polimerowych podkreślają 

wiele z nich. Są to: 

• możliwość stosowania tych samych narzędzi, co w przypadku podkładów drew-

nianych; 

• możliwość stosowania standardowych systemów mocowania szyn do podkładu; 

• możliwość wykonania podkładu z recyklingowanych tworzyw polimerowych; 

• w 100% możliwy jest recykling po okresie użytkowania; 

• nie gniją, nie pękają i są nieprzepuszczalne dla wilgoci; 

• odporne są na działanie bakterii, grzybów i owadów; 

• posiadają bardzo wysoką odporność chemiczna; 

• długi oczekiwany czas pracy (ponad 50 lat, dla porównania podkład drewniany 
ok. 25 lat). 

Niestety do prezentowanych zalet trzeba odnieść się sceptycznie. Materiały polime-

rowe (zwłaszcza termoplastyczne) podlegają starzeniu i degradacji pod wpływem 

agresywnych cieczy, promieniowania słońca (zwłaszcza UV), wysokich temperatur, 
tlenu i ozonu lub naprężeń mechanicznych [30, 31]. Odporność tworzyw polimerowych 

na promieniowanie ultrafioletowe osiąga się z reguły poprzez zastosowanie dodatków 

modyfikujących, takich jak stabilizatory UV, barwienie na czarno (zwykle przy po-
mocy sadzy) lub nanoszenie powłoki ochronnej (np. farba lub powłoka metaliczna). 

Domieszka sadzy stanowi niedrogi i zwykle bardzo skuteczny sposób tworzenia 

materiałów odpornych na promieniowanie ultrafioletowe.  
Faktycznie badania wskazują, że żywotność takich materiałów może sięgać ponad 

50 lat [32]. Wniosek ten wynika z obserwacji najdłużej działających rurociągów, które 

są pozbawione dostępu do wielu czynników odpowiedzialnych za starzenie tworzyw – 

w szczególności światła UV, ozonu itp. Najdłużej używane w Europie, podkłady 
polimerowe są używane od około dekady.  
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Ponadto, ponowne wykorzystanie tworzywa polimerowego z podkładów kolejowych 

jest wątpliwe, gdyż materiał po długim czasie użytkowania będzie miał niską jakość 

wynikłą z procesów starzenia, jakim będzie podlegał. Starzenie materiałów polimero-
wych zmienia długość łańcuchów polimerowych, co znacząco wpływa na ich cechy 

użytkowe. Po tak długim okresie eksploatacji podkład polimerowy może już nie być 

surowcem nadającym się do dalszego przetwórstwa. Drugi problem wynika z faktu, że 

są to de facto kompozyty, czyli materiały co najmniej dwuskładnikowe, o wyodręb-
nionych fazach. To, że podkłady polimerowe nazywane są często kompozytowymi, 

wynika z faktu, że praktycznie nie używa się tworzyw bez dodatków. W przypadku 

stosowania tworzyw polimerowych najczęściej stosowanym napełniaczem są cięte 
włókno szklane w ilości od 5% do 40%, a nawet 50%. Zdarzają się też wzmocnienia 

włóknami ciągłymi i prętami zbrojeniowymi w sposób analogiczny do tego jak się to 

robi w przypadku podkładów betonowych. Dzięki dodatkom podkład zyskuje na 
wytrzymałości, twardości, sztywności czy odporności na pełzanie. 

Chcąc wykorzystać powtórnie materiał z takiego podkładu, musimy mieć świado-

mość istnienia wszelakich dodatków zapewniających wcześniejszą jakość użytkowania.  

Innym problemem są właściwości reologiczne tworzyw polimerowych – zwłaszcza 
termoplastycznych. Materiały te są znacznie mniej odporne na procesy pełzania i relak-

sacji naprężeń w porównaniu z innymi grupami materiałów. Pełzanie jest tendencją 

pod wpływem naprężeń mechanicznych. Proces ten jest silniejszy w materiałach, które 
są poddawane działaniu ciepła przez długi czas i na ogół zwiększa się wraz ze wzro-

stem temperatury. Pełzanie może doprowadzić do deformacji powierzchni podkładów, 

zmian w odległości między szynami lub wyboczeniem torów kolejowych.  

Relaksacja naprężeń jest obserwowanym spadkiem naprężeń w odpowiedzi na stałe 
odkształcenie. Relaksacja naprężeń może spowodować zmniejszenie nacisku śruby 

mocującej szynę do podkładu. Jest to potencjalnie niebezpieczne, gdyż generuje luzy 

i może prowadzić do przemieszczeń szyny. 
Celem uniknięcia powyższych problemów do tworzyw wprowadza się wiele dodat-

ków, by zredukować wpływ niekorzystnych procesów na jakość podkładów kolejo-

wych. Aby zminimalizować wpływ pełzania i relaksacji naprężeń materiałów polime-
rowych zwykle dodaje się krótkie włókno szklane. Poprawia one, również stabilność 

wymiarową i stabilność cieplną. Inne dodatki poprawiają odporność na starzenie lub 

odporność na palność. 

3. Produkcja podkładów polimerowych z HDPE 

Produkcja kolejowych podkładów polimerowych z polietylenu wysokiej gęstości, 
jest niemal wyborem oczywistym. HDPE jest tworzywem o dobrze opanowanej tech-

nologii, dość łatwym w przetwórstwie i powszechnie używanym. Ponadto istnieje duża 

konkurencja w produkcji polietylenu, która dotyczy zarówno tworzyw dostarczanych 
prosto z fabryki chemicznej, jak ich recyklatów. Dane materiałowe HDPE porównano 

z podkładami drewnianymi i zestawiono w tabeli 2. 

Dane materiałowe HDPE porównano z podkładami drewnianymi i zestawiono 
w tabeli. Jest to spowodowane koniecznością przyjęciem jakiegoś punktu odniesienia, 

a po drugie wielu zagranicznych producentów podkładów polimerowych przyrównuje 

je do podkładów drewnianych, ze względu na podobne metody mocowania, układania 

i montażu. 
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Właściwości gatunków drewna stosowanych w Polsce do produkcji podkładów są 

dość zróżnicowane, gdyż aktualnie wykorzystuje się trzy gatunki rodzime (sosna, dąb, 

buk) oraz jeden gatunek drewna pochodzącego z lasów równikowych Afryki Zachod-
niej (azobe). Ponieważ drewno jest materiałem anizotropowym, wartości niektórych 

parametrów przedstawia w sposób najbardziej istotny ze względu na charakter mecha-

nicznej pracy podkładów. 

Tabela 2. Porównanie właściwości HDPE z własnościami podkładów drewnianych  

Właściwości Twardość wg 

Brinella HB ⊥ 

[MPa] 

Wytrzymałość 

na zginanie 

statyczne 

[MPa] 

Moduł 

sprężystości 

przy zginaniu 

[GPa] 

Gęstość  

[g/cm3] 

Drewno Sosna 11 71,0 12,00 0,55 

Dąb 34 117,0 13,50 0,67-0,72 

Buk  43 210,0 18,00 0,66-0,78 

Azobe 53 316,0 14,90-24,00 1,07-1,14 

HDPE HDPE 

Średnio 

35-58  13,8-75,8 1,13 0,92-0,99 

HDPE + 10% do 

50% włókien 

szklanych 

* 17,0-186,0  0,96-11,70 0,94-1,53 

HDPE brudny 

recyklat 

(LDPE+PP) 

* 30,0 1,23 0,96-0,99 

* – brak danych, metodę Brinella rzadko wykorzystuje się w badaniach tworzyw polimerowych 

Źródło: [5, 33, 34]. 

Porównując własności materiałów (tab. 2), można uznać, że HDPE czysty che-

micznie, czy pochodzący z recyklingu, przy wzmocnieniu włóknem szklanym, będą na 

pewno spełniać wymogi stawiane materiałom na podkłady kolejowe. Dodatek włókna 
szklanego pozwoli ponadto poprawić stabilizację cieplną, ograniczyć skurcz prze-

twórczy oraz zmniejszy rozszerzalność cieplną. Drugim polecanym dodatkiem będzie 

na pewno sadza – jako jeden z najtańszych stabilizatorów UV. 

Dzięki przyjętym wymiarom podkładu oraz znajomości gęstości HDPE można było 
obliczyć objętość jednego wyrobu gotowego. Kształt podkładu uproszczono do prostej 

belki odpowiadającej wymiarom stosowanych drewnianych podkładów kolejowych, 

tzn. 240 x 150 x 2600 mm. Obliczone szacunkowe koszty podkładów polimerowych 
wynikłe z cen materiałów przedstawiono w tabeli 3. W kalkulacji przyjęto 40% udział 

włókna szklanego (ok. 8 zł/kg) w kompozycie. 
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Tabela 3. Porównanie cen tworzywa polimerowego HDPE z dodatkiem 40% ciętego włókna szklanego 

Rodzaj HDPE z 40% udziałem ciętego włókna szklanego Szacunkowa cenna materiału 

tworzącego podkład 

HDPE czystego chemicznie 1175 zł 

Recyklat HDPE  850 zł 

Przemiał HDPE 620 zł 

Skup HDPE 500 zł 

Źródło: Opracowanie własne. 

Zestawione szacunkowe koszty materiałowe potwierdzają korzyści ekonomiczne 
wynikłe z użycia tworzyw z odzysku w produkcji podkładów polimerowych. Uzyskane 

wyniki trudno jest porównać z kosztami podkładów tradycyjnych, gdyż jest to na tyle 

niszowy towar, że cena pojedynczej sztuki jest objęta tajemnicą handlową pomiędzy 
sprzedawcą a budowniczym drogi kolejowej. Ilości koniecznych podkładów użytych 

na kilometr drogi kolejowej zależą w szczególności od nacisku osi, typu szyn i ich 

długości, rodzaju podkładów oraz znaczenia torów. Zwykle to od 1566 do 1733 sztuk 
podkładów na 1 km toru. Kontrakty na budowę lub modernizacje dróg kolejowych są 

wynikiem przetargów, a koszty składowych drogi wynikają z negocjacji handlowych. 

Rozpatrując najbardziej popularne techniki wytwarzania dotyczące tworzyw poli-

merowych, możemy rozpatrzyć wtryskiwanie jako technikę odpowiednią do produkcji 
podkładów polimerowych. 

Celem każdej produkcji jest dążenie do jak najlepszej jakości wyrobów przy jak 

najniższych kosztach produkcji. Największą zaletą wtryskiwania jest bardzo wysoka 
powtarzalność wyrobów oraz możliwość produkcji elementów o skomplikowanej 

budowie często nieosiągalnej przy innych metodach wytwarzania. Podstawowym 

parametrem szeregującym wtryskarki jest siła zamykania formy, wynikającą z pola 

powierzchni wypraski w płaszczyźnie podziału formy i ciśnienia wtrysku. 

𝐹 =
2

3
𝑃×𝐴

0,8
        (1) 

gdzie: 
F – siła zamykania formy [N], tradycyjnie przeliczana na tony nacisku; 
P – ciśnienie wtrysku (współczynnik 2/3 uwzględnia straty ciśnienia na połączeniu dyszy cylindra z kanałem 

centralnym form); 
A – pole powierzchni wypraski w prostopadłej do kierunku wtrysku, płaszczyźnie podziału formy; 
0,8 – współczynnik bezpieczeństwa. 

Podstawiając do wzoru wartości: 

1. A wynosi 3900 lub 6240 cm2 w zależności od kierunku ułożenia belki, w obli-

czeniach przyjęto większą wartość;  
2. P dla HDPE wynosi 80 ~ 140MPa, w obliczeniach przyjęto większe ciśnienie; 

uzyskamy wartość siły F równą 57 720 kN co daje blisko 6500 ton siły zamykania.  
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Oczywiście wartość ta jest siłą maksymalną, największą – w praktyce będzie ona 

niższa, gdyż możemy nieco inaczej skonstruować gniazdo formy oraz przyjąć mniejszą 

wartość ciśnienia wtrysku ze względu na prostą bryłę wypraski. 
Jednakże maksymalne obliczone wartości są w stanie obsłużyć największe obecnie 

produkowane wtryskarki [35, 36]. Trzeba mieć jednak świadomość, że są to maszyny 

unikalne, produkowane na zamówienie i znacznie będą podrażać początkowe koszty 

uruchomienia produkcji. Ponadto czas cyklu będzie bardzo wydłużony, ze względu na 
konieczność wolnego chłodzenia tak grubościennego detalu. 

4. Podsumowanie  

Podsumowując, technologia polimerowych podkładów kolejowych znacząco się 

rozwinęła w ciągu ostatnich dwóch dekad. Liczne zalety tworzyw polimerowych będą 
wspierać tworzenie lekkich, wytrzymałych i trwałych podkładów kolejowych, które 

stopniowo będą wypierać podkłady konwencjonalne (drewniane lub betonowe). Przy 

użyciu do wytwarzania podkładów przemiału lub recyklatu, mogą stanowić one swoisty 
magazyn niechcianych odpadów, co przy obecnym nastawieniu społeczeństwa do 

„plastików” może być dużym atutem.  

Trzeba pamiętać, że kwestie długotrwałych dopuszczeń wynikają ze względów bez-

pieczeństwa podróżnych, a nie z niechęci branży. W wielu obszarach kolej jest nadal 
najbardziej konserwatywną i przywiązaną do sprawdzonych rozwiązań, gałęzi trans-

portu. Rozpoczęcie stosowania tworzyw polimerowych na kolei, wymusza formalne 

sformułowanie wymagań funkcjonalnych dla takiego typu wyrobu, jakim są podkłady 
kolejowe. Chociaż zidentyfikowano i rozwiązano najważniejsze problemy związane 

z określeniem wpływu polimerowych podkładów kolejowych na bezpieczeństwo, 

konieczny jest dalszy monitoring, który zweryfikuje faktyczne cechy użytkowe pod-

kładów (trwałość, odporność na środowisko pracy, itp.). 
Niewątpliwie zarządzenia i instrukcje narodowego zarządcy infrastruktury wymagają 

wprowadzenia korekt obejmujących specyfikę tworzyw polimerowych. Na polskim 

rynku nadal zdanie PKP PLK S.A. jest najważniejsze. Mniejsi zarządcy infrastruktury 
być może zdobędą się na położenie odcinków testowych, ale bez poparcia PKP PLK-a 

nadal będzie to jedynie eksperyment. Opracowanie norm, instrukcji czy zarządzeń 

krajowych i międzynarodowych będzie sprzyjać przyjęciu tworzyw polimerowych 
jako alternatywnego materiału na podkłady kolejowe. 

Zastosowanie podkładów kompozytowych na odcinkach testowych dróg kolejowych 

doprowadziło już do powstania konkretnych opatentowanych produktów handlowych 

posiadających dopuszczenia do stosowania w wielu krajach. Niestety nadal nie w Polsce.  
Z tych też powodów, nie należy przypuszczać, że w najbliższym czasie, polska 

branża przetwórstwa tworzyw polimerowych będzie zainteresowana taką produkcją. 

Konieczne są dalsze wysiłki w celu poprawy własności użytkowych, a także opra-
cowanie nowych technik wytwarzania, które zapewniałyby opłacalność produkcji 

i stałą obecność podkładów kompozytowych na rynku, jako alternatywę dla istniejących 

podkładów kolejowych. 
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Ekonomiczne i techniczne aspekty wytwarzania podkładów kolejowych z tworzyw 

polimerowych 

Streszczenie  
Jednym z najważniejszych elementów drogi kolejowej są podkłady. Te proste bądź kształtowe belki 
przejmują siły wywierane na szyny przez tabor kolejowy. Ich główną rolą jest przekazanie i rozproszenie 
obciążeń w obszar tłucznia, a następnie gruntu. Podkłady są ważnym elementem konstrukcyjnym utrzy-
mującym szyny w stałej odległości od siebie, zapobiegają wzdłużnym i poprzecznym ruchom toru, a także 
stabilizują osadzanie toru w podsypce. Ze względu na potrzebę ciągłej modernizacji, a także budowy 

nowych linii kolejowych, rynek podkładów kolejowych jest ogromny. Z tych powodów ciągle poszuki-
wane są nowe materiały, które przy niskich nakładach zapewniłyby godziwy zysk producentowi, a także 
spełniałyby wymagania użytkowe stawiane podkładom kolejowym. Tworzywa polimerowe, zwłaszcza 
pochodzące z recyklingu, są materiałami, z którymi coraz więcej producentów podkładów eksperymentuje. 
W pracy przedstawiono aspekty ekonomiczne i technologiczne wpływające na możliwość stosowania tworzyw 
polimerowych, za główny materiał podkładów kolejowych. 
Słowa kluczowe: podkłady kolejowe, materialy polimerowe, kompozyty, wtrysk 

Economic and technical aspects of manufacturing railway sleepers from 

polymeric materials 

Abstract  
One of the most important components of a railway route is the sleepers. These straight or shaped beams 

absorb the forces exerted on the rails by the rolling stock. Their main role is to transfer and disperse the 
loads to the gravel and then to the ground. Sleepers are an important structural element that keeps the rails 
at a constant distance from each other, prevents longitudinal and lateral movements of the track, and also 
stabilises the track bed. Due to the need for constant modernisation, as well as the construction of new 
railway lines, the market for sleepers is huge. For these reasons, new materials are constantly being sought 
that would ensure a fair profit for the manufacturer at a low cost and would also meet the performance 
requirements for sleepers. Polymer materials, especially the recycled ones, are the materials with which 
more and more sleeper manufacturers experiment. This paper presents economic and technological aspects 

influencing the possibility of using polymer materials as the main material for railway sleepers. 
Keywords: railway sleepers, polymer materials, composites, injection moulding 
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Edyta Chłopocka1, Ewelina Nowak2, Mirosław Szybowicz3  

Warstwy tlenku cynku  

wytwarzane metodą chemicznej kąpieli 

1. Tlenek cynku 

Tlenek cynku to materiał stosowany od wieków w medycynie oraz jako barwnik. 

Współcześnie jest on powszechnie stosowany w przemyśle gumiarskim i oponowym 
[1]. Obecnie budzi szerokie zastosowanie jako potencjalny materiał do zastosowań 

w optoelektronice i przezroczystej elektronice za sprawą dużej przewodności oraz trans-

parentności dla szerokiego zakresu długości fali [2]. ZnO jest ważnym materiałem do 

zastosowań w emiterach i detektorach promieniowania na zakres ultrafioletowy i nie-
bieski. Dodatkowo wyróżnia go duży współczynnik piezoelektryczny. To półprzewodnik 

o prostej przerwie energetycznej wynoszącej 3,37 eV w temperaturze 300 K [1].  

Tlenek cynku może krystalizować do jednej z trzech struktur: kubicznej soli ka-
miennej, blendy cynkowej lub heksagonalnej struktury wurcytu. Dwie pierwsze struk-

tury do wzrostu wymagają odpowiedniego podłoża lub wytworzenia warunków wysokiego 

ciśnienia. W formie wurcytu strukturę tworzą przenikające się podsieci cynku i tlenu. 
Na jedną komórkę składają się po dwa atomy cynku i tlenu. Kation jest otoczony 

czterema anionami rozmieszczonymi w rogach tetraedru lub odwrotnie [3]. Taka struk-

tura jest opisana grupą przestrzenną 𝐶6𝑣
4 . Stosunek stałych sieciowych c/a dla kryształu 

tlenku cynku wynosi 1,633 [4]. ZnO w swojej strukturze przypomina inne półprze-
wodniki, takie jak GaN i AlN. Wyróżnia go jednak największa stała piezoelektryczna [5].  

Grupa symetrii 𝐶6𝑣
4  przewiduje osiem modów normalnych w punkcie Γ: 2A1, 2E1, 

2B1, 2E2, gdzie mody A1 i E2 są akustyczne, a pozostałe A1 + 2E2 + 2B1 + E2 to mody 
optyczne. Mody aktywne w spektroskopii Ramana to A1, E1 i E2, pozostałe natomiast 

są aktywne w podczerwieni (A1 i E1) lub są modami cichymi (B1). Z powodu makro-

skopowego pola elektrycznego, związanego z fononami LO, mody A1 i E1 rozdzielają 
się na składowe LO i TO. W modzie A oscylują dwie sztywne podsieci, w modach B 

natomiast atomy jednej podsieci oscylują w przeciwnych kierunkach, podczas gdy 

druga pozostaje w spoczynku. Mody A i B drgają równoległe do osi c, mody E1 i E2 

natomiast prostopadle. Można wyróżnić nisko- i wysokoenergetyczne mody B1 i E2 
w zależności od tego, która podsieć drga, a która jest nieruchoma. Niskoczęstotliwo-

ściowe mody związane są z drganiem podsieci cynków [3]. Nie zaobserwowano różnic 

w modach występujących w krysztale ZnO i cienkiej warstwie ZnO [4]. W widmach 
rejestrowanych na nanocząstkach natomiast obserwuje się asymetryczne poszerzenie 

pasm oraz przesunięcie do niższych liczb falowych w stosunku do kryształu [6].  

 
1 edyta.chlopocka@student.put.poznan.pl, Instytut Badań Materiałowych i Inżynierii Kwantowej, Wydział 
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2 ewelina.nowak@put.poznan.pl, Instytut Badań Materiałowych i Inżynierii Kwantowej, Wydział Inżynierii 
Materiałowej i Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska. 
3 miroslaw.szybowicz@put.poznan.pl, Instytut Badań Materiałowych i Inżynierii Kwantowej, Wydział Inży-
nierii Materiałowej i Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska. 
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2. Nanostruktury tlenku cynku 

Ograniczenie przestrzenne w dwóch lub więcej wymiarach powoduje powstanie 

materiałów o odmiennych właściwościach od materiału objętościowego, co poszerza 

możliwości zastosowania tlenku cynku. Nanocząstki ZnO wyróżnia dobra biokompa-
tybilność z ludzkimi komórkami, dzięki czemu są używane w leczeniu nowotworów 

[7], jako biomarkery [8] czy pokrycia implantów [9]. Duży stosunek powierzchni do 

objętości nanostruktur znajduje zastosowanie przede wszystkim jako detektor gazów – 

w literaturze możemy odnaleźć przesłanki o dobrej detekcji CO [10, 11], etanolu [12] 
i par acetonu [13]. Nanostruktury w kształcie prętów wytworzone z ZnO są badane 

również ze względu na zastosowania w optoelektronice, takie jak diody LED [14], laser 

na zakres UV [15], fotokatalizatory [16] czy fotorezystory [17]. Szeroko opisywany 
jest potencjalny udział nanoprętów ZnO w ogniwach fotowoltaicznych – zarówno barw-

nikowych [18], organicznych [19], opartych na perowskitach [20] czy do zwiększenia 

wydajności ogniw krzemowych [21]. Dobre poznanie możliwości wytwarzania nano-
struktur pozwala na połączenie dwóch lub więcej materiałów na zasadzie rdzeń-powłoka 

[3], które pozwalają na wykorzystanie i dopełnienie się wzajemnie właściwości obu 

materiałów.  

Brak przełożenia dobrych wyników laboratoryjnych na zastosowania komercyjne 
może być spowodowane przez wykorzystywanie drogich i skomplikowanych metod 

wytwarzania nanostruktur, wymagających specjalnej aparatury i warunków wysokiej 

próżni, jak chemiczne i fizyczne osadzanie z fazy gazowej czy osadzanie z wiązki mole-
kularnej. W celu skomercjalizowania zastosowań, konieczne jest opracowanie skalo-

walnej metody otrzymywania powtarzalnych warstw niskim kosztem. 

3. Metoda chemicznej kąpieli 

Metoda chemicznej kąpieli to proces, który może być w prosty sposób zastosowany 

do wytworzenia dużych powierzchniowo jednolitych warstw materiału [22], a także 
wytwarzania nanostruktur, takich jak nanopręty [23], nanodruty [24] czy nanopłytki 

[25]. Równocześnie nie wymaga ona wspomnianych wcześniej warunków wysokiej 

próżni czy drogiej aparatury. Dodatkowymi atutami są niska temperatura procesu oraz 
możliwość wzrostu na różnorodnych podłożach, również nieprzewodzących [24]. Poza 

obniżeniem kosztów produkcji, niska temperatura procesu zapobiega korozji i utle-

nieniu podłoży metalicznych [26].  
Proces polega na zanurzeniu podłoża w roztworze soli metali. W przypadku osa-

dzania tlenku cynku z roztworu wodnego, podczas rozpuszczania się w wodzie preku-

rsora wzrasta koncentracja kationów Zn2+ i anionów OH-, które razem tworzą komórkę 

wzrostową Zn(OH)2 [25]. Kiedy roztwór osiąga stan przesycenia, następuje gwałtowna 
nukleacja ZnO przez dehydratację (reakcję jonów OH- i H+) [25, 27]. Wpływ na 

uzyskane struktury mają pH roztworu, użyte odczynniki, temperatura oraz czas procesu 

[26], a także stężenie roztworu [28]. Co więcej, zmiana jednego z wymienionych para-
metrów często wiąże się ze zmianą wielu aspektów uzyskanej warstwy. Przesłanki 

literaturowe wskazują, że pH roztworu ma wpływ nie tylko na jakość pokrycia podłoża 

[22, 29], ale także na stosunek szerokości do wysokości uzyskanych struktur [25]. Ponie-
waż zazwyczaj kąpiele są wykonywane w roztworach wodnych, pH jest informacją 

o zawartości jonów OH-, które są głównym faktorem wpływającym na szybkość reakcji.  
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Temperatura kąpieli ma wpływ zarówno na tempo reakcji, poprzez zwiększenie 

energii kinetycznej molekuł, jak i na krystaliczność uzyskanych warstw. Warstwy 

osadzane w wyższych temperaturach podczas badania dyfrakcji rentgenowskiej wyka-
zują refleksy o wyższej intensywności, co wskazuje na lepszą krystaliczność. Czas 

kąpieli nie tylko zwiększa grubość warstwy, ale może również wpływać na prefero-

waną orientację warstwy czy średnią wielkość krystalitów [26].  

Komórka podstawowa ZnO ma trzy płaszczyzny bazowe. Wzrost w kierunku 
<0001>, czyli wzdłuż osi c, jest szybszy przy małym stężeniu jonów OH- ze względu 

na wyższą energię powierzchniową. W efekcie uzyskane warstwy nie rosną jak 

materiał objętościowy, a raczej tworzą nanopręty. Jeśli jednak koncentracja jonów OH- 
wzrośnie, ligandy OH- przyłączają się do powierzchni (0001), hamując wzrost w tym 

kierunku. Tak więc stosunek szerokości do długości nanoprętów może być kontro-

lowany stężeniem roztworu, doprowadzając w skrajnym przypadku do wytworzenia 
nanopłatków [25].  

W uzyskaniu trwałych, jednolitych warstw pomaga zastosowanie matrycy w po-

staci krystalicznej warstwy tlenku cynku. Powoduje ona zmniejszenie niedopasowania 

stałych sieciowych dla podłoży krystalicznych oraz zmniejsza energię aktywacji nano-
prętów [23, 28]. Znaczny wpływ na uzyskane warstwy nanoprętów ma krystaliczność 

i grubość warstwy matrycy [30, 31]. 

4. Wyniki eksperymentalne 

Kąpiel została przygotowana przez połączenie 0,025 M roztworu wodnego octanu 
cynku ((CH3COO)2Zn) z 0,025 M roztworu wodnego dietanoloaminy (HN(CH2CH2OH)2). 

Wartość pH roztworu było regulowane przez dodanie odpowiedniej ilości wody amo-

niakalnej. W przeprowadzonych procesach użyto dobrze opracowanej metody wytwa-

rzania cienkich warstw tlenku cynku z roztworu zol-żel przy pomocy powlekacza obro-
towego. Szkło amorficzne oczyszczono przy pomocy zmodyfikowanej procedury RCA 

składającej się z kąpieli w wodnym roztworze nadtlenku wodoru z dodatkiem wody 

amoniakalnej oraz z kąpieli w roztworze wodnym kwasu siarkowego z dodatkiem nad-
tlenku wodoru. Przed nałożeniem warstwy podłoża przemyto metanolem. Następnie 

przygotowano roztwór 2,1949 g octanu cynku w 8 ml metoksyetanolu jako rozpuszczal-

niku oraz 1 g monoetanoloaminy w 2 ml metoksyetanol jako stabilizatora. Następnie 
podłoża były wygrzewane w temperaturze 400°C przez jedną godzinę.  

4.1. Analiza modów wibracyjnych 

Do pomiaru widm ramanowskich zastosowano Spektroskop ramanowski InVia 

firmy Renishaw na Politechnice Poznańskiej. Użyta długość fali lasera wynosi 488 nm.  

Pierwszym krokiem w zbadaniu uzyskanych warstw było ocenienie stanu pokrycia 
podłoża za pomocą mikroskopu optycznego przy spektroskopie ramanowskim. Zaob-

serwowano dwa różne obszary, zaznaczone na rysunku 1 literami A i B. Obszar A to 

miejsce nagromadzenia się dużej ilości tlenku cynku, co potwierdza pomiar ramanowski 
widoczny na rysunku 2.  



 
Warstwy tlenku cynku wytwarzane metodą chemicznej kąpieli 

 

139 
 

 
Rysunek 1. Zdjęcie powierzchni warstwy tlenku cynku z zaznaczonymi obszarami: A – obszar 

nagromadzenia materiału, B – obszar jednolitej warstwy 

Dobrze widoczne mody wibracyjne pierwszego rzędu A1(TO) w pozycji 374 cm-1 

oraz E2(high) widoczny dla liczby falowej 437 cm-1 jednoznacznie wskazują na tlenek 

cynku. Mod zarejestrowany w 333 cm-1 to mod różnicowy E2(high)-E2(low). Mod 

E2(low) jest rejestrowany w okolicy 99 cm-1 i nie znajduje się w zakresie zastosowanej 
optyki.  

 
Rysunek 2. Zarejestrowane trzy rodzaje widm ramanowskich 
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Widma ramanowskie rejestrowane w miejscu B wykazują jedynie najintensyw-

niejszy pik w położeniu 437 cm-1. Wskazuje to na pokrycie jednolite podłoża bardzo 

cienką warstwą materiału.  

4.2. Badanie strukturalne 

Dyfrakcja rentgenowska pozwoliła na zbadanie wpływu pH na poziom krystalizacji 

próbki. Pomiary, przedstawione na rysunku 3, wskazują na uzyskanie struktur wurcytu. 

Wyróżniamy warstwy o strukturze wurcytu bez uprzywilejowanego kierunku (dla 

matrycy oraz próbki zanurzonej w roztworze o pH równym 8 utrzymanym w niższej tem-
peraturze), warstwę o strukturze wurcytu silnie zorientowanej wzdłuż kierunku osi c 

(próbka zanurzona w roztworze o pH 8 w wyższej temperaturze) lub struktury nie-

krystaliczne o refleksach delikatnie powyżej poziomu szumu (dla pH roztworu równe 11).  

 
Rysunek 3. Zestawienie pomiarów dyfrakcji rentgenowskiej 

Zarejestrowane refleksy wykazują przesunięcie w stosunku do refleksów pocho-

dzących od matrycy. Wskazuje to na zmianę parametrów sieci. Zestawienie obliczonych 

stosunków c/a przestawiono na rysunku 4. Wszystkie uzyskane warstwy wykazują zmniej-
szenie komórki podstawowej w stosunku do matrycy, niezależnie od parametrów kąpieli.  
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Rysunek 4. Zmiana stosunków parametrów sieci 

4.3. Badanie morfologii 

W czasie badań wykonano obrazowanie wybranych próbek za pomocą skaningowego 

mikroskopu elektronowego. Na rysunku 5 przedstawiono nanostruktury wyhodowane 

na szafirze podczas procesu trwającego 19 godzin. Zmierzona szerokość uzyskanych 
struktur wynosi 250 ±22 nm, natomiast długość 1120 ±113 nm.  

 
Rysunek 5. Obraz SEM nanostruktur tlenku cynku osadzanych na szafirze 
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Wykonano również obrazowanie warstw osadzonych na matrycach. Na rysunku 6 i 7 

przedstawiono obrazy powierzchni warstw tlenku cynku wykonane przy różnych 

powiększeniach. Charakterystyczne wzory widoczne na warstwie wynikają z topografii 
matrycy, powstałej podczas powolnego stygnięcia [32].  

 
Rysunek 6. Obraz SEM powierzchni warstwy tlenku cynku osadzonej na matrycy 

Przybliżenie 100 000 razy pozwala dostrzec bardzo drobne struktury. Mimo obra-

zowania „od góry”, nanowłókna matrycy powodują odchylenie nanoprętów od 

kierunku prostopadłego do powierzchni, co pozwala te zaobserwować. Zastosowanie 
matrycy pozwoliło na uzyskanie jednorodnej warstwy. Uzyskane struktury są drobne – 

proces osadzania tej warstwy trwał jedynie jedną godzinę.  

5. Podsumowanie 

Tlenek cynku to materiał, który nadal budzi zainteresowanie badaczy. W pracy przy-
bliżono właściwości strukturalne materiału oraz występujące w nim mody wibracyjne, 

istotne pod kątem charakteryzacji materiału. Wskazano na liczne istniejące i potencjalne 

zastosowania tlenku cynku i nanostruktur tlenku cynku. Brak przełożenia wyników 

laboratoryjnych na zastosowanie komercyjne wynika z trudności i kosztowności sto-
sowanych technik osadzania. Odpowiedzią na te problemy oraz zagadnienie skalowal-

ności na poziom przemysłowy jest metoda chemicznej kąpieli.  

W pracy opisano mechanizm chemicznej kąpieli oraz parametry mające wpływ na 
uzyskane warstwy. Wytłumaczono również, dlaczego tlenek cynku ma tendencję, 

w odpowiednich warunkach, do tworzenia nanoprętów. Autorzy podjęli próbę wykonania 

warstw tlenku cynku tą metodą oraz scharakteryzowali warstwy metodami dyfrakcji 

rentgenowskiej oraz spektroskopii ramanowskiej.  



 
Warstwy tlenku cynku wytwarzane metodą chemicznej kąpieli 

 

143 
 

 
Rysunek 7. Obraz SEM powierzchni warstwy tlenku cynku osadzonej na matrycy 

Spektroskopia ramanowska pozwoliła zarejestrować mody wibracyjne charaktery-

styczne dla tlenku cynku: A1(TO), E2(high) oraz pik 333 cm-1, który jest wynikiem 
procesu różnicowego E2(high)-E2(low). Pasma są widoczne w miejscach nagromadzenia 

materiału; na powierzchni jednolitej warstwy jest obserwowany jedynie najintensyw-

niejszy pik 437 cm-1. Wskazuje to na pokrycie matrycy cienką warstwą tlenku cynku.  
Pomiary rentgenografii strukturalnej wskazują na wytworzenie się struktury wurcytu. 

Przesunięcia położenia refleksów wskazują na zmianę parametrów sieci. Otrzymane 

warstwy wykazują zmniejszenie stosunku parametrów c/a w porównaniu do warstwy 

wytworzonej metodą nawirowywania zolu.  
Skaningowy mikroskop elektronowy pozwolił na zobrazowanie struktur uzyski-

wanych w procesie. Kąpiel trwająca 19 godzin pozwoliła uzyskać podłużne, nieupo-

rządkowane struktury na podłożu szafirowym, których stosunek wysokości do 
szerokości wynosi 4,4 ±0,5. Zastosowanie matrycy pozwoliło na uzyskanie jednorodnej, 

uporządkowanej warstwy.  
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Warstwy tlenku cynku wytworzone metodą chemicznej kąpieli  

Streszczenie 
Tlenek cynku to półprzewodnik z prostą przerwą energetyczną wynoszącą 3,37 eV. Ze względu na wysokie 

przewodnictwo typu n, przezroczystość i piezoelektryczność znalazł już szerokie zastosowanie w opto-
elektronice. Obecnie badane są możliwe zastosowania nanostruktur tlenku cynku m.in. w laserach, diodach 
emitujące światło, ogniwach słonecznych czy detektorach gazu. Żadne z tych rozwiązań nie zostało jednak 
skomercjalizowane przez niską skalowalność, kosztowność i trudność metod uzyskiwania nanostruktur 
stosowanych w laboratoriach. Praca zgłębia możliwości uzyskania nanoprętów tlenku cynku przy pomocy 
taniej i prostej metody osadzania z kąpieli chemicznej (CBD – ang. chemical bath deposition).  
W pracy wykorzystano metody dyfrakcji rentgenowskiej XRD oraz spektroskopii ramanowskiej. Uzyskane 
struktury zostały również zobrazowane za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego. Wyniki 

pozwoliły ocenić wpływ podłoża oraz warunków kąpieli (temperatura i długość kąpieli, pH roztworu, pod-
łoże) na jakość uzyskanych struktur.  
Pomiary strukturalne wskazują na uzyskanie krystalicznych oraz zorientowanych struktur. Obrazy SEM 
pozwoliły zaobserwować dwa typy nanostruktur. Osadzanie na podłożu szafirowym spowodowało powstanie 
nanostruktur o stosunku wysokości do szerokości 4,4 ±0,5, jednak zbierających się w nieuporządkowane 
zbiorowiska. Zastosowanie matrycy wykonanej z pojedynczej warstwy tlenku cynku pozwala na uzyskanie 
jednolitej warstwy gęsto upakowanych nanostruktur.  
W spektroskopii ramana zarejestrowano pik o liczbie falowej 437 cm-1, charakterystyczny dla drgania E2, 

niezależnie od miejsca pomiaru. Wskazuje to na pomyślne osadzanie bardzo cienkiej warstwy materiału na 
całej powierzchni podłoża.  
Słowa kluczowe: tlenek cynku, cbd, spektroskopia Ramana, XRD 
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Zinc oxide films produced via chemical bath deposition  

Abstract 
Zinc oxide is a wide direct bandgap semiconductor with Eg value equal to 3.37eV. High n-type conductivity, 
transparency and piezoelectricity are the reasons for wide application of ZnO in areas such as optoelec-
tronics. Possible applications of zinc oxide nanostructures are currently under research, mainly in lasers, 
LED diodes, photovoltaics and gas detectors. Unfortunately, none of these found commercial success due 
to lack of scalability, high cost and difficulty of deposition methods used in laboratories. The study is 

focused on the ability of obtaining zinc oxide nanorods using cheap and easy chemical deposition method.  
Techniques used for characterisation are X-ray diffraction (XRD) and Raman scattering. Obtained films 
were also viewed under SEM imaging. The results allowed to evaluate influence of substrate and bath 
conditions (temperature, time, pH) on quality of obtained films.  
Structural measurements show that obtained films are crystalline and oriented. SEM imaging allowed to 
observe two types of nanostructures. Sapphire substrate resulted in creation of nanostructures with length 
to diameter ratio equal 4,4+-0,5. These nanostructures tend to cluster in non-organised way. Seed layer 
deposited on glass substrate resulted in homogeneous densely-packed nanostructured film.  

Peak at wavenumer 437cm-1 was observed in Raman sepectra. It is associated with zinc oxide E2 mode. 
Presence of this mode regardless of point of measurement indicates successfull depostion of film on whole 
substarte.  
Keywords: zinc oxide, cbd, Raman spectroscopy, XRD 
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Sylwia Różańska1 

Lepkość wzdłużna emulsji o/w stabilizowanych 

mieszaniną hydroksypropylometylocelulozy 

i dodecylosiarczanu sodu 

1. Wprowadzenie  

Wzajemne interakcje pomiędzy polimerami i związkami powierzchniowo czynnymi 
w mieszaninie (P-ZPC) powodują występowanie oddziaływań molekularnych, które 

wpływają na zmianę ich właściwości fizykochemicznych, co powoduje szeroką gamę 

zastosowań. Mieszaniny polimerów i surfaktantów są powszechnie spotykane w pro-
duktach spożywczych, preparatach farmaceutycznych, produktach higieny osobistej oraz 

w farbach [1-6]. Oddziaływania między ZPC i polimerami pozwalają poprawić stabil-

ność emulsji, prowadzą do zwiększenia lepkości układu lub utworzenia żelu [7-9].  

Właściwości roztworów mieszanin surfaktantów i polimerów zależą od oddziaływań 
między nimi. Rodzaj oddziaływań będzie zależny od stężenia polimeru i surfaktantu, 

rodzaju rozpuszczalnika, a także od rodzaju surfaktantu i polimeru (czy są to związki 

anionowe, czy też niejonowe). Na rysunku 1 przedstawiono porównanie zależności 
zmian napięcia powierzchniowego od stężenia surfaktantu w roztworze zawierającym 

jedynie ZPC oraz mieszaninę P-ZPC, przy czym stężenie polimeru jest stałe.  

 
 

Rysunek 1. Schemat zależności napięcia powierzchniowego pod nieobecność (linia ciągła) i w obecności 
polimeru (linia przerywana) [opracowanie własne] 

W przypadku roztworu zawierającego jedynie ZPC, powyżej pewnego stężenia, 
napięcie powierzchniowe stabilizuje się na stałym poziomie. Stężenie to jest określane 

jako krytyczne stężenie micelizacji (CMC), czyli stężenie surfaktantu, powyżej którego 

 
1 sylwia.rozanska@put.poznan.pl, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Che-
micznej, Politechnika Poznańska, www.fct.put.poznan.pl. 
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powstają w roztworze micele. Jeżeli mamy do czynienia z mieszaniną P-ZPC wyróżnić 

można krytyczne stężenie agregacji (CAC), powyżej którego powstają w roztworze 

micele mieszane. W miarę dodawania związku powierzchniowo czynnego, polimer 
nasyca się micelami ZPC i zostaje osiągnięty punkt nasycenia T2. Dalszy wzrost ZPC 

powoduje, że napięcie powierzchniowe spada, aż stężenie monomerów surfaktantu 

będzie wystarczająco wysokie, aby utworzyć wolne micele (punkt T1). Przykładowy 

schemat mian zachodzących w układzie P-ZPC przy wzrastającej ilości surfaktantu 
przedstawiono na rysunku 2. 

Punkt T1 interpretowany jest jako stężenie ZPC, powyżej którego dalszy dodatek 

surfaktantu prowadzi do powstania regularnych micel surfaktantu w roztworze i nazy-
wany jest pozornym krytycznym stężeniem micelizacji lub stężeniem micelizacji 

surfaktantu w obecności polimeru [10]. 

Pomiędzy punktami CAC i T1 polimery i surfaktanty mogą również tworzyć nową 
fazę nazywaną „koacerwatem” [11]. Tworzeniu powstających kompleksów polimer- 

-surfaktant w roztworze wodnym pośredniczy również skomplikowana równowaga 

między różnymi oddziaływaniami przyciągającymi i odpychającymi, które silnie zależą 

od specyficznej natury chemicznej zarówno polimeru, jak i związku powierzchniowo 
czynnego [12-14]. 

 
Rysunek 2. Schemat przedstawiający oddziaływania polimer-surfaktant [opracowanie własne] 

Wzajemne oddziaływania P-ZPC tłumaczy się w oparciu o dwa główne mecha-

nizmy [15-17]: 

• elektrostatyczny – gdy polimer i surfaktant są przeciwnie naładowane (tworzą się 
mostki wewnątrzcząsteczkowe i międzycząsteczkowe poprzez oddziaływania czą-

steczek surfaktantów z wieloma segmentami funkcyjnymi w obrębie jednego lub 

kilku łańcuchów polimerowych);  

• hydrofobowy – pomiędzy hydrofobowymi częściami polimeru i surfaktantu. 

Oprócz wyżej wymienionych istotną rolę mogą odgrywać oddziaływania van der 

Waalsa, wiązania wodorowe oraz oddziaływania typu -. 
W zależności od właściwości użytego polimeru i surfaktantu w roztworze mieszaniny 

P-ZPC możemy mieć do czynienia z [18]:  
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• brakiem kompleksów polimer-surfaktant, co może być spowodowane takimi sa-
mymi właściwościami jonowymi związków (oba są niejonowe lub posiadają ładunek 

o takim samym znaku); 

• wytrącaniem się związków, które może być spowodowane elektrostatycznym przy-

ciąganiem przeciwnych ładunków zgromadzonych na polimerze i surfaktancie; 

• z tworzeniem się tzw. micel polimerowych; cząsteczki ZPC orientują się w okre-
ślony sposób w kontakcie z domenami polimerowymi o różnych właściwościach 

hydrofobowo-hydrofilowych; 

• z częściowym wnikaniem i owijaniem się łańcuchów polimeru wokół polarnej 

powierzchni miceli surfaktantu; pojedyncza makrocząsteczka polimeru może łączyć 

się w ten sposób z jedną lub wieloma micelami związku powierzchniowo czynnego. 
Najcześciej wykorzystywanymi związkami powierzchniowo czynnymi w bada-

niach mieszanin z polimerem są anionowe dodecylosiarczan sodu (SDS) [1, 19] i dode-

cylobenzenosulfonian sodu (SDBS) [20, 21], kationowy bromek heksadecylotrimety-
loamoniowy (CTAB) [22] niejonowy Triton X (4-(2,4,4-trimetylopentan- 2-ylo)feno-

ksypolietoksy etanol) [18] oraz surfaktanty zwitterjonowe, takie jak kokamidopropy-

lobetaina (CAPB) [23-25]. Spośród polimerów najczęściej wykorzystywano politlenek 
etylenu (PEO) [25, 26], hydroksypropylometylocelulozę (HPMC) [27], hydroksyetylo-

celulozę (HEC) [28], sól sodową karboksymetylocelulozy (Na-CMC) [29] oraz 

poliwinylopirolidon (PVP) [30]. 

Hydroksyproplylometyloceluloza (HPMC) jest pochodną celulozy o charakterze 
niejonowym. Jest fizjologicznie nieszkodliwa i wykorzystywana do tworzenia kosme-

tyków, preparatów farmaceutycznych oraz jako stabilizator żywności w przemyśle 

spożywczym. HPMC tworzy kompleksy z SDS poprzez oddziaływania hydrofobowe. 
Obecność grup hydroksypropylowych i metylowych w łańcuchu HPMC świadczy 

o ich hydrofobowym charakterze, przez co cząsteczki polimeru wykazują aktywność 

powierzchniową [31]. Takie grupy cząsteczek stanowią potencjalne miejsca do adsorpcji 
cząsteczek środków powierzchniowo czynnych [1, 32].  

Analiza właściwości reologicznych zarówno wodnych roztworów, jak i emulsji za-

wierających mieszaninę P-ZPC została przedstawiona w kilku pracach [33-35]. Zdecy-

dowana ich większość dotyczy przepływu ścinającego [33-35]. W przypadku emulsji 
istotną rolę odgrywa struktura i właściwości reologiczne fazy ciągłej. Petrovic i wsp. [1] 

przeprowadzili badania emulsji o/w z dodatkiem HPMC o stężeniu 1% wag. i różnych 

stężeniach SDS. W zakresie stężeń SDS od 0,15 do 1% obj. emulsje wykazywały 
właściwości tiksotropwe, w których tworzyły się kompleksy HPMC/SDS, natomiast 

powyżej stężenia 1% obj. były płynami reologicznie stabilnymi rozrzedzanymi ścinaniem. 

Powyżej stężenia SDS 1,5% obj. tiksotropia zanika, a cząsteczki HPMC są całkowicie 

rozpuszczone w SDS. Emulsje z dodatkiem SDS posiadały również większą stabilność 
w porównaniu z emulsją bez jej dodatku. Sieć utworzona przez wiązania między-

cząsteczkowe HPMC-SDS przyczynia się do bardziej zwartej struktury warstwy 

adsorpcyjnej emulsji. 
Jak wcześniej wspomniano zdecydowana większość przedstawionych w literaturze 

badań reologicznych dotyczy przepływu ścinającego. Na temat właściwości roztworów 

P-ZPC w przepływie wzdłużnym można znaleźć jedynie sygnalne informacje. Nadal 
jednak pomimo wielu systematycznych badań, niewiele jest informacji dotyczących 

właściwości emulsji stabilizowanych dodatkiem P-ZPC w przepływie wzdłużnym [36, 37]. 
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Celem prezentowanej pracy była analiza właściwości reologicznych wodnych roz-

tworów mieszanin polimer-surfaktant (HPMC/SDS) o różnych stężeniach surfaktantu 

oraz emulsji zwierających mieszaninę HPMC/SDS w przepływie ścinającym i wzdłu-
żnym. Badania przeprowadzono przy użyciu reometru, w którym występuje przepływ 

stagnacyjny między przeciwstawnymi dyszami. 

2. Metodyka badań 

2.1. Materiały 

Płynami modelowymi wykorzystanymi w badaniach był polimer niejonowy hydro-

ksypropylometyloceluloza (HPMC, Konimpex S.A.) oraz anionowy związek po-

wierzchniowo czynny dodecylosiarczan sodu (SDS, Sigma Aldrich). Badaniom poddano 
wodne roztwory, w których stężenie polimeru było stałe i wynosiło 0,5% wag. Stę-

żenia surfaktanta wynosiły kolejno 0,05; 0,1; 0,15, 0,2 oraz 0,25% wag. Krytyczne 

stężenie micelizacji (CMC) w temperaturze 20ºC wynosiło 0,244% i zostało przyjęte 

na podstawie pracy Katona i in. [38]. 
W badaniach użyto również emulsje typu o/w, które zawierały takie samo stężenie 

HPMC jak czyste roztwory (0,5% wag) oraz stałe stężenie SDS wynoszące 0,1% wag. 

Zdecydowano się zastosować pośrednie stężenie SDS w mieszaninie, przy którym 
roztwór wykazuje nadal właściwości nienewtonowskie rozrzedzane ścinaniem, dla których 

można zaobserwować zakres lepkości zerowej przy niskich wartościach szybkości ści-

nania. Stężenia polimeru i surfaktantu odnoszą się do fazy ciągłej emulsji, którą stano-
wiła woda destylowana. Fazę zdyspergowaną stanowił olej roślinny (Zakłady Tłusz-

czowe Kruszwica S.A.), którego udział objętościowy wynosił odpowiednio 20, 30 

i 40% obj. Lepkość oleju roślinnego w temperaturze 20ºC wynosiła 0,062 (Pa∙s). 

Emulsje wytwarzano, wykorzystując homogenizator mechaniczny Ultra Terrax (IKA, 
Werke GmbH&Co) przez okres 10 minut z prędkością 6000 obr/min.  

Średnice kropel wyznaczano na podstawie zdjęć wykonanych za pomocą mikroskopu 

optycznego. Analizę zdjęć przeprowadzono przy użyciu programu MatLab, a wartość 
średnicy Sautera obliczono z równania: 

= 23

32 iiii dndnd
      (1) 

gdzie: ni – liczba kropel w średnicy di. 

2.2. Metody 

Badania w przepływie wzdłużnym wykonano przy użyciu reometru własnej kon-

strukcji opartej na koncepcji Fullera i wsp. [39] wykorzystującego przepływ stagnacyjny 

między przeciwstawnymi dyszami. Schemat reometru przedstawiono na rysunku 3 [40, 41]. 
W trakcie badań wykorzystano trzy zestawy dysz o średnicach d równych 1, 2 oraz 

3 mm. Odległość 2h między dyszami była równa ich średnicy. W trakcie pomiaru płyn 

był zasysany jednocześnie przez obie dysze za pomocą odpowiednio zaprojektowanego 
układu dwóch strzykawek sterowanych przez komputer. Jedna z dysz była zamoco-

wana na ruchomym ramieniu połączonym z momentomierzem specjalnej konstrukcji. 

Ustawienie osiowe dysz odbywa się ręcznie z wykorzystaniem dwóch śrub drobno-

zwojowych. Zastosowanie układów o powyższych parametrach umożliwiło przepro-

wadzenie badań w zakresie szybkości rozciągania   od 1,4 s-1 do 1019 s-1. 
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Rysunek. 3. Schemat reometru wzdłużnego wykorzystującego przepływ stagnacyjny między 

przeciwstawnymi dyszami [opracowanie własne, na podstawie: 40, 41] 

Wartości pozornej lepkości wzdłużnej ηE i pozornej szybkości rozciągania  wyzna-

czono bezpośrednio z równań zaproponowanych przez Fullera i wsp. [39]: 
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gdzie: M – moment obrotowy, Nm, L – długość ramienia dyszy, m, h – połowa odległości pomiędzy dyszami, 

m, F – siła, N, R – promień dyszy, m, V – objętościowe natężenie przepływu, m3/s. 

Wartość stosunku Troutona dla płynów nienewtonowskich obliczano z zależności 

zaproponowanej przez Jonesa i in. [42]:  
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gdzie: η − lepkość przy szybkości ścinania   3= . 

Pomiary w przepływie ustalonym przeprowadzono przy użyciu reometru rotacyj-

nego Physica MCR501 (Anton Paar), w układzie współosiowych cylindrów o symbolu 
cylindra C−CC27/T200 oraz w układzie płytka-stożek o średnicy 60 mm. Szczelina 

pomiarowa w układzie stożek – płytka wynosiła 0,121 mm, a kąt pochylenia stożka 

1,013°. 

3. Analiza wyników badań 

3.1. Struktura emulsji 

Na rysunku 4 przedstawiono przykładowe porównanie zdjęć kropli użytych w bada-

niach emulsji z dodatkiem mieszanin HPMC/SDS oraz z dodatkiem jedynie polimeru. 
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Największą średnicę kropel posiada emulsja z dodatkiem czystego HPMC. W tym 

przypadku średnica Sautera wynosi d32 ≈ 10,5 m, dodatkowo emusja ta jest silnie 

polidyspersyjna. Dodatek SDS spowodował powstanie emulsji o ponad dwukrotnie 

mniejszych średnicach kropel (tab. 1), które łączą się ze sobą, tworząc agregaty. Nieza-

leżnie od stężenia fazy rozproszonej  średnice kropel mają zbliżone wartości (tab. 1). 
a) b) 

  

c) d) 

  

Rysunek 4. Zdjęcia mikroskopowe emulsji: a) HPMC  = 20%, b) HPMC/SDS  = 20%, c) HPMC/SDS  

 = 30%, d) HPMC/SDS  = 40% (stałe stężenia HPMC i SDS w emulsji wynoszące odpowiednio 0,5% wag. 
I 0,1% wag.) [opracowanie własne] 

Formowanie emulsji o mniejszych średnicach kropel po wprowadzeniu do fazy 
ciągłej SDS, jest związane z obniżeniem napięcia międzyfazowego pomiędzy olejem 

a HPMC [43]. Ma to istotne znaczenie podczas homogenizacji emulsji. Obniżone 

napięcie powierzchniowe ułatwia rozrywanie kropel emulsji, co w konsekwencji pro-
wadzi do uzyskania emulsji o mniejszych kroplach i większej powierzchni międzyfazowej 

pomiędzy olejem i fazą wodną. Wprowadzenie SDS do układu zapobiega również 

koalescencji nowo utworzonych kropel przez adsorpcję i na tej drodze stabilizację 

nowo utworzonej powierzchni międzyfazowej [44]. 

Tabela 1. Średnice Sautera d32 dla emulsji użytych w badaniach 

Faza ciągła 
Stężenie fazy rozproszonej   

(% obj.) 

Stężenie HPMC/SDS 

(% wag.) 
d32 (μm) 

HPMC 20 0,5/0 10,5 

HPMC/SDS 

20 

0,5/0,1 

4,4 

30 4,2 

40 5,5 
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3.2. Przepływ ścinający 

Na rysunku 5 przedstawiono zależność lepkości przy ścinaniu w funkcji szybkości 

ścinania dla czystego roztworu HPMC oraz dla mieszanin HPMC/SDS. Na podstawie 

krzywych można stwierdzić, że przebadane roztwory wykazują właściwości płynów 
nienewtonowskich rozrzedzanych ścinaniem. Ich lepkość dynamiczna maleje ze wzro-

stem szybkości ścinania. Wartość lepkości maleje również wraz ze wzrostem stężenia 

surfaktantu w roztworze. Najwyższą wartością lepkości charakteryzuje się czysty 

roztwór HPMC. Niewielki dodatek SDS powoduje spadek lepkości, przy czym od 
stężenia surfaktantu 0,2% wag. lepkość przy ścinaniu drastycznie maleje w całym 

zakresie zmian szybkości ścinania. Spadek lepkości wynika z coraz większej liczby 

anionów SDS związanych z łańcuchami HPMC w miarę wzrostu stężenia SDS. Wią-
zanie SDS powoduje wzrost ujemnego ładunku łańcuchów HPMC, a tym samym nastę-

puje odpychanie elektrostatyczne pomiędzy sąsiednimi łańcuchami HPMC, co powoduje 

stopniowe rozplątanie łańcuchów, rozluźnienie sieci, a w konsekwencji spadek lepkości 
mieszanin. Można zatem wywnioskować, że w analizowanych mieszaninach nie doszło 

do wytworzenia się kompleksów, o czym świadczyłby wzrost lepkości mieszanin 

roztworów HPMC/SDS.  

Według danych literaturowych [38] całkowity zanik wzajemnych interakcji pomiędzy 
HPMC a SDS występuje, gdy stężenie SDS przekroczy punkt saturacji polimeru (PSP), 

w którym wszystkie hydrofobowe ugrupowania łańcuchów HPMC są w pełni zsolu-

bilizowane przez micele SDS, połączenia międzycząsteczkowe między sąsiednimi 
łańcuchami HPMC ulegają zerwaniu i struktura przestrzenna sieci polimerowej zostaje 

utracona [38]. W przypadku badanych mieszanin HPMC/SDS, w zakresie zastoso-

wanych stężeń SDS, punkt PSP nie został osiągnięty.  

 
Rysunek 5. Krzywe lepkości przy ścinaniu dla wodnych roztworów mieszanin HPMC/SDS  

[opracowanie własne] 

Na rysunku 6 przedstawiono zależność lepkości w funkcji szybkości ścinania dla 

emulsji o/w stabilizowanych polimerem HPMC oraz mieszaniną HPMC/SDS o stężeniu 

CSDS = 0,1% wag.  
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Rysunek 6. Krzywe lepkości przy ścinaniu dla emulsji stabilizowanych mieszaniną HPMC/SDS o różnych 
stężeniach fazy rozproszonej (stałe stężenia HPMC i SDS w emulsji wynoszące odpowiednio 0,5% wag. 

i 0,1% wag.) [opracowanie własne] 

Podobnie jak wodne roztwory mieszanin HPMC/SDS, emulsje są płynami rozrze-

dzanymi ścinaniem. Występują jednak znaczne różnice jakościowe i ilościowe między 

ich krzywymi lepkości, zwłaszcza powyżej stężenia fazy rozproszonej  = 30%. 

W zakresie szybkości ścinania od 0,1 do 1 s-1 lepkość wodnego roztworu HPMC, 
mieszaniny HPMC/SDS oraz emulsji o stężeniu 20% zaczynają się stabilizować na 

stałym poziomie. W tym samym zakresie   lepkość emulsji 30 i 40% jest znacznie 

wyższa i silnie maleje ze wzrostem szybkości ścinania. Różnica między lepkością 
emulsji oraz wodnego roztworu HPMC i mieszaniny z SDS jest mniejsza przy wyż-

szych szybkościach ścinania (>10 s-1). Dane te świadczą, że w zakresie niskich szyb-

kości ścinania właściwości reologiczne emulsji zależą od wielkości powstałych agregatów 
zbudowanych z pojedynczych kropel oleju. Emulsje z dodatkiem mieszaniny HPMC/SDS 

charakteryzują się mniejszą średnicą kropel, które tworzą agregaty (rys. 4). 

3.3. Przepływ wzdłużny 

Na rysunku 7 przedstawiona została zależność lepkości wzdłużnej ηE od szybkości 

odkształcenia   dla czystego roztworu polimeru oraz mieszanin HPMC/SDS. Można 

zauważyć, że zarówno dla roztworu polimeru w wodzie, jak i dla mieszanin lepkość 

wzdłużna jest niezależna od szybkości odkształcenia i maleje wraz ze wzrostem stę-
żenia SDS w roztworze.  
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Rysunek 7. Zależność lepkości wzdłużnej od szybkości odkształcenia roztworów polimeru w wodzie 

i mieszanin HPMC/SDS [opracowanie własne] 

Bardziej złożona charakterystyka reologiczna ma miejsce w przypadku emulsji 

z dodatkiem mieszaniny HPMC/SDS (rys. 8). Dodatek fazy olejowej do roztworu poli-

meru powoduje znaczny wzrost wartości lepkości wzdłużnej, zwłaszcza przy niskich 

wartościach szybkości odkształcenia. Spadek lepkości wzdłużnej emulsji ze wzrostem 
szybkości odkształcenia można w tym przypadku powiązać, podobnie jak w przepływie 

ścinającym, z rozpadem agregatów zbudowanych z małych kropel emulsji.  

 
Rysunek 8. Zależność lepkości wzdłużnej od szybkości odkształcenia dla emulsji (stałe stężenia HPMC i SDS 

w emulsji wynoszące odpowiednio 0,5% wag. i 0,1% wag.) [opracowanie własne] 

Na rysunkach 9 i 10 przedstawiono zależność stosunku Troutona dla czystych 

mieszanin HPMC/SDS oraz emulsji stabilizowanych dodatkiem HPMC i HPMC/SDS. 
Stosunek TrB w obu przypadkach wykazują niższe wartości dla roztworów mieszanin, 

jak i emulsji w porównaniu z czystym roztworem mieszaniny HPMC/SDS w wodzie. 

Wzrost stężenia surfaktantu powoduje obniżenia wartości stosunku TrB w całym zakresie 

szybkości odkształcenia. 
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Rysunek 9. Stosunek Troutona dla roztworów mieszanin HPMC/SDS o różnych stężeniach surfaktanta 

[opracowanie własne] 

W przypadku emulsji wartości liczby TrB są niższe niż dla wodnego roztworu mie-

szaniny HPMC/SDS. Powyżej wartości   = 64 s-1 można zaobserwować obniżanie się 

wartości TrB wraz ze wzrostem stężenia fazy rozproszonej.  

 
Rysunek 10. Stosunek Troutona dla emulsji z dodatkiem mieszanin HPMC/SDS o stężeniach fazy 

rozproszonej 20, 30 i 40% obj. [opracowanie własne] 

Jak pokazano na rysunku 4a, emulsja z dodatkiem czystego HPMC jest słabo 
sflokulowana. Dodatek SDS do HPMC spowodował silniejszą flokulację kropel oraz 

zmniejszenie ich rozmiarów (rys. 4 b-d). W obu przypadkach faza ciągła ma właściwości 

płynu nienewtonowskiego o przewadze cech lepkich nad sprężystymi. Dla emulsji 
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o mniejszych średnicach kropel uzyskano również większe wartości lepkości wzdłużnej, 

co wykazano w pracy [45]. 

Wodne roztwory HPMC były płynami rozrzedzanymi ścinaniem, natomiast wartości 
lepkości wzdłużnej nie zależały od szybkości odkształcenia (rys. 7). W przypadku 

emulsji wartości lepkości wzdłużnej, jak i lepkości zmierzonej w warunkach ścinania 

były wyższe niż dla czystej mieszaniny HPMC/SDS, zwłaszcza przy małych szybko-

ściach odkształcenia (rys. 8). We wszystkich przypadkach obecność fazy rozproszonej 
prowadziła do obniżenia stosunku TrB (przede wszystkim przy dużych szybkościach 

odkształcenia) w porównaniu do wartości uzyskanych dla wodnego roztworu miesza-

niny HPMC/SDS. Oznacza to, że wzrost stężenia fazy rozproszonej prowadzi do 
większego wzrostu lepkości przy ścinaniu niż lepkości wzdłużnej [46].  

4. Podsumowanie 

W pracy przedstawiono analizę właściwości reologicznych w przepływie ścinającym 

i wzdłużnym wodnych roztworów mieszaniny anionowego związku powierzchniowo 
czynnego dodecylosiarczanu sodu i niejonowego polimeru hydroksypropylometylo-

celulozy oraz emulsji stabilizowanych dodatkiem mieszaniny HPMC/SDS. Badania 

wykazały, że dodatek SDS do roztworu polimeru powoduje obniżenie zarówno wartości 

lepkości przy ścinaniu η, jak i lepkości wzdłużnej ηE. Lepkości te maleją wraz ze wzro-
stem stężenia surfaktantu w roztworze. Ponadto wykazano, że o lepkości przy ścinaniu 

i lepkości wzdłużnej emulsji decydują właściwości fazy ciągłej oraz struktura fazy 

rozproszonej. Największy wzrost lepkości wzdłużnej emulsji w stosunku do lepkości 
wzdłużnej wodnego roztworu polimeru oraz mieszaniny HPMC/SDS zaobserwowano, 

gdy faza rozproszona składała się z mniejszych kropel tworzących agregaty. Wartości 

liczby Troutona miały niższą wartość od czystego roztworu polimeru zarówno w przy-

padku roztworów mieszanin HPMC/SDS, jak i emulsji z dodatkiem tej mieszaniny.  

Podziękowania  

Praca została sfinansowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. 

Wykaz stosowanych skrótów 

CMC – krytyczne stężenie micelizacji 
CAC – krytyczne stężenie agregacji 
HPMC – hydroksypropylometyloceluloza 

P – polimer 
PSP – punkt saturacji polimeru 
SDS – dodecylosiarczan sodu 
ZPC – związek powierzchniowo czynny 
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Lepkość wzdłużna emulsji o/w stabilizowanych mieszaniną 

hydroksypropylometylocelulozy i dodecylosiarczanu sodu 

Streszczenie 
W pracy przedstawiono właściwości reologiczne emulsji w przepływie ścinającym i wzdłużnym zwierające 
HPMC/SDS. Badania w przepływie wzdłużnym przeprowadzono przy użyciu reometru, w którym wystę-
puje przepływ stagnacyjny między przeciwstawnymi dyszami. W oparciu o uzyskane krzywe lepkości 
stwierdzono, że roztwory HPMC i HPMC/SDS są płynami nienewtonowskimi rozrzedzanymi ścinaniem. 
Zarówno lepkość wzdłużna, jak i lepkość przy ścinaniu malały wraz ze wzrostem stężenia ZPC w roz-

tworze. Właściwości reologiczne emuslji silnie zależą od właściwości reologicznych fazy ciągłej. Największy 
wzrost lepkości wzdłużnej emulsji w stosunku do lepkości wzdłużnej wodnego roztworu polimeru oraz 
mieszaniny HPMC/SDS zaobserwowano, gdy faza rozproszona składała się z małych kropel tworzących 
agregaty. Wartości stosunku Troutona malały ze wzrostem stężenia SDS w mieszaninie HPMC/SDS, jak 
również ze wzrostem udziału objętościowego fazy rozproszonej emulsji.  
Słowa kluczowe: lepkość wzdłużna, stosunek Troutona, oddziaływania polimer-związek powierzchniowo 
czynny 

Extensional viscosity of o/w emulsions stabilized with a mixture of hydroxypropyl 

methylcellulose and sodium dodecyl sulphate 

Abstract 
The paper presents the rheological properties of emulsions in shear and extensional flow containing the 

HPMC/SDS mixture. The extensional flow tests were carried out using a rheometer with stagnant flow 
between opposing nozzles. Based on the obtained viscosity curves, it was found that the HPMC and 
HPMC/SDS solutions are non-Newtonian shear thinning fluids. Both the extensional viscosity and the 
shear viscosity decreased with increasing concentration of ZPC in the solution. The rheological properties 
of the emulsion strongly depend on the rheological properties of the continuous phase. The greatest 
increase in the extensional viscosity of the emulsion in relation to the extensional viscosity of the aqueous 
polymer solution and the HPMC/SDS mixture was observed when the dispersed phase consisted of small 
droplets forming aggregates. The values of the Trouton ratio decreased with the increase of SDS 

concentration in the HPMC/SDS mixture as well as with the increase of the volume fraction of the 
dispersed phase of the emulsion. 
Keywords: extensional viscosity, Trouton ratio, polymer-surface active agaent interactions 
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Otrzymywanie układów LS-AgNPs-Al2O3 

1. Wprowadzenie 

Jednym z najbardziej znanych i najczęściej wykorzystywanych przez przemysł 

nanomateriałów jest nanostrukturalne srebro (AgNPs), które ze względu na swoje wy-

sokie przewodnictwo cieplne i elektryczne, zdolność do absorpcji i rozpraszania promie-
niowania, oraz dużą powierzchnię właściwą, może być stosowane w elektronice, optyce 

i fotonice, mikroskopii elektronowej, biosensorach, a także w katalizie czy w biome-

dycynie. 

Przez wieki srebro było stosowane jako środek dezynfekujący wodę i żywność oraz 
jako środek leczniczy [1]. Chociaż mechanizm antybakteryjnego działania srebra nie 

został w pełni zrozumiany, liczne badania potwierdzają, że nanostrukturalne srebro ma 

szerokie spektrum działania na bakterie [2], grzyby [3], a także wirusy [4]. Wraz z atrak-
cyjnymi właściwościami AgNPs istnieją jednak obawy dotyczące jego toksyczności. 

Sugeruje się, że wyższe stężenia nanosrebra mogą powodować problemy zdrowotne 

i ekologiczne [5, 6]. Z tego powodu poszukuje się bardziej wydajnych nanocząstek 

srebra przy minimalnych skutkach toksycznych [7-9]. Dowiedziono, że połączenie 
nanosrebra z innymi materiałami wywiera istotny wpływ na jego właściwości i zasto-

sowanie [10, 11].  

Sposobów otrzymywania nanostruktur srebra jest bardzo wiele. Wśród nich można 
wyróżnić trzy główne metody syntezy, mianowicie metody chemiczne [12], fizyczne 

[13] oraz biologiczne [14], zwane biochemicznymi. 

Najnowszymi, i obecnie najbardziej popularnymi, metodami syntezy koloidów srebra 
są metody biologiczne, w których stosuje się ekologiczne środki redukujące i stabili-

zujące wytworzone NPs [15]. Są to zazwyczaj bakterie, grzyby, ekstrakty z roślinnych 

substancji aktywnych pochodzących z liści, łodyg, korzeni lub nasion oraz naturalne 

biopolimery, takie jak polisacharydy – skrobia i dekstryny oraz lignosulfoniany, będące 
rozpuszczalną w wodzie pochodną ligniny, drugiego, pod względem zasobności na 

naszej planecie, biopolimeru [14-20].  
Lignina pełni w roślinach dość istotną rolę, a mianowicie jej zadaniem jest asysto-

wanie w transporcie wody oraz zawartych w niej soli mineralnych. Ponadto lignina jest 
substancją lepiszczową, odpowiedzialną za zwartość struktury komórek drewna, dzięki 
czemu nadaje drewnu wytrzymałość na ściskanie i utrzymuje jego sztywność [21, 22]. 
Na wyodrębnienie ligniny z masy lignocelulozowej składa się wiele procesów, zarówno 
fizycznych, jak i chemicznych, a po odseparowaniu uzyskuje się ligninę zwaną ligniną 
techniczną. Generalnie ekstrakcję ligniny z pulpy lignocelulozowej można podzielić na 
dwie odmienne grupy. Do pierwszej zalicza się procesy wykorzystujące związki siarki, 
takie Na2SO3 lub NaHSO3 [23]. Do drugiej natomiast te, w których zamiast związków 
siarki wykorzystuje się alkalia bądź związki organiczne – etanol czy butanol [23]. 

 
1 anna.modrzejewska-sikorska@put.poznan.pl, Zakład Chemii Ogólnej i Analitycznej, Instytut Chemii i Elektro-
chemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska, www.fct.put.poznan.pl. 
2 emilia.konowal@put.poznan.pl, Zakład Chemii Ogólnej i Analitycznej, Instytut Chemii i Elektrochemii 
Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska, www.fct.put.poznan.pl. 
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Zatem, wśród lignin technicznych wyróżnić można powstałe lignosulfoniany, ligniny 
alkaliczne, zwane ligninami Krafta, ligniny alkaliczne sodowe oraz ligniny Organosolf. 
W przypadku lignosulfonianów, uzyskuje się rozpuszczalne w wodzie anionowe poli-
elektrolity, zawierające dużą ilość grup nie tylko sulfonowych, ale również innych, 
zawierających siarkę, grup fenolowych i karboksylowych. W efekcie tego lignosulfo-
niany odznaczają się dużym potencjałem aplikacyjnym. Omawiane lignosulfoniany 
cechuje także wysoki stopień polidyspersji, duża masa cząsteczkowa, od 15000 do 
50000 g·mol-1, oraz znaczna zawartość popiołów [21-25].  

Reasumując, zastosowanie pochodnej ligniny jako reduktora prekursora metalu 
i stabilizatora wytworzonych nanostruktur NPs pozwala uzyskać nanostruktury srebra 
o pożądanym kształcie, m.in. sferycznym, trójkątnym czy heksagonalnym, i rozmiarze 
od kilku- do kilkudziesięciu nanometrów, które z powodzeniem mogą znaleźć zastoso-
wanie w kolorymetrycznym wykrywaniu jonów metali ciężkich w roztworach wodnych 
oraz jako katalizatory w reakcjach redukcji związków organicznych, w tym barwników 
[17-19]. W ostatnich latach dowiedziono również, że połączenie nanosrebra z innymi 
materiałami, takimi jak np. inertna krzemionka, znacznie poszerza możliwości użytkowe 
obu komponentów [26-28]. 

Ze względu na dobrą przewodność cieplną, odporność na korozję oraz właściwości 
izolacyjne, w świecie przemysłu, w ostatnich latach duże znaczenie zyskał tlenek glinu 
(Al2O3). Tlenek ten znajduje zastosowanie m.in. w produkcji gumy, gdzie jego dodatek 
zmniejsza palność oraz ilość dymu, w technologii polimerów – jako napełniacz kom-
pozytów oraz w medycynie [29]. W celu połączenia walorów tlenku glinu i nanostruk-
turalnego srebra, podjęto starania, by stworzyć układ składający się z nanocząstek srebra 
osadzonych na Al2O3. Z tego względu wciąż poszukuje się efektywnej metody syntezy 
układu AgNPs-Al2O3, cechującego się dużą wydajnością i odpowiednimi właściwo-
ściami fizykochemicznymi. Obecnie istnieje kilka metod otrzymywania kompozytów 
podobnego typu, tj. metal-matryca, jednakże można wyróżnić dwie główne ścieżki. 
Pierwsza z nich polega na impregnacji gotowym koloidem srebra nośnika tlenkowego, 
natomiast drugą opcję stanowi znacznie bardziej popularny proces redukcji chemicznej 
soli srebra w obecności tlenku glinu [27-28].  

Celem przeprowadzonych badań było wytworzenie układu LS-AgNPs-Al2O3 poprzez 
redukcję prekursora metalicznego srebra z wykorzystaniem naturalnego polimeru – 
lignosulfonianu sodu, jako reduktora i stabilizatora wytworzonych nanostruktur oraz 
sprawdzenie, która metoda syntezy będzie korzystniejsza. Otrzymane tego typu układy, 
tj. AgNPs-Al2O3, według nielicznych doniesień naukowych, mogą znaleźć zastosowanie 
w kompozytach polimerowych przewodzących ciepło oraz jako katalizatory w proce-
sach redukcji barwników organicznych i innych związków organicznych. Ponadto, ze 
względu na AgNPs, mogą być doskonałym czynnikiem bakterio- i grzybobójczym. 
Elementem nowości we wspomnianych układach będzie zastosowanie pochodnej 
ligniny, jako reduktora i stabilizatora wytworzonych nanostruktur metalu na powierzchni 
tlenku glinu. 

2. Część doświadczalna 

2.1. Reagenty 

Jako związek redukujący prekursor srebra i stabilizujący wytworzone nanostruktury 
został użyty, pochodzący z drzew iglastych, ultrafiltrowany i desulfonowany, lignosul-
fonian sodu (LS839) firmy Borregaard LignoTech. Według informacji uzyskanych od 
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producenta średnia masa cząsteczkowa pochodnej ligniny to 42700 g·mol-1, zawartość 
siarki organicznej 5,5%, grup fenolowych 2,9% i cukrów redukujących mniej niż 0,1%. 

Prekursorem srebra był amoniakalny kompleks srebra [Ag(NH3)2]
+, przy czym 

składowe tego kompleksu, zarówno azotan(V) srebra i roztwór amoniaku pochodziły 

z firmy Chempur (oba reagenty cz.d.a.). W procesie redukcji zastosowano amoniakalny 

kompleks srebra, ponieważ zastosowanie kompleksu spowodowało znaczne przesunięcie 
potencjału redoks w kierunku niższych wartości, a to z kolei skutkowało zmniejsze-

niem szybkości reakcji między jonami srebra a lignosulfonianem. W rezultacie zabieg 

ten pozwalił na uzyskanie koloidalnego srebra o mniejszym zakresie średnic, a wytwo-
rzone nanostruktury metalu odznaczały się większą jednorodnością w odniesieniu do 

AgNPs uzyskanych z wodnego roztworu AgNO3.  

Jako nośnik dla wytworzonych nanostruktur wykorzystano amorficzny (ozn. B) 

i krystaliczny (ozn. F) tlenek glinu Al2O3 cz.d.a. Pierwszy z nich został wyprodukowany 
przez markę Buehler, natomiast drugi przez markę Honeywell Fluka.  

W celu poprawy właściwości chemicznych zastosowanego tlenku glinu, przed pro-

cesem adsorpcji przeprowadzono modyfikację jego powierzchni. W tym celu wykorzy-
stano 3-(aminopropylo)trietoksysilan cz.d.a., o wzorze H2N(CH2)3Si(OC2H5)3, z firmy 

Sigma-Aldrich. W procesie modyfikacji wykorzystano również alkohol metylowy 

cz.d.a. firmy Chempur. 

2.2. Modyfikacja powierzchni tlenku glinu 

Modyfikację powierzchni tlenku glinu organofunkcyjnym silanem przeprowadzono 

tzw. metodą „na sucho” [30]. Tlenek metalu traktowano roztworem silanu zhydrolizo-

wanego w układzie metanol:woda w stosunku objętościowym 4:1. Roztwór modyfiku-

jący napylano bezpośrednio na powierzchnię tlenku glinu, a silanowy związek sprzę-
gający zastosowano w ilości 10 części wagowych w przeliczeniu na masę Al2O3. Po 

aplikacji silanu całość mieszano przez 0,5 h z wykorzystaniem wyparki próżniowej, 

w celu idealnego zhomogenizowania próbki z roztworem związku modyfikującego, 
a następnie oddestylowano rozpuszczalnik. Zmodyfikowany produkt suszono w suszarce 

stacjonarnej w temperaturze 105ºC przez 0,5 h. 

2.3. Wytworzenie układów LS-AgNPs-Al2O3 

Ze względu na sposób wytworzenia nanostruktur srebra, można wyróżnić dwie drogi 

otrzymywania układów LS-AgNPs-Al2O3. Pierwsza to nanostruktury srebra powstałe 
w obecności Al2O3, natomiast druga to AgNPs wytworzone w osobnym naczyniu, 

a następnie połączone z tlenkiem glinu. Szczegóły dotyczące otrzymywanego samego 

koloidu srebra oraz jego charakterystykę fizykochemiczną omówiono już we wcze-
śniejszej pracy autorów [31]. 

W pierwszym przypadku wytworzenie układu LS-AgNPs-Al2O3 polegało na dodaniu 

do fiolki zawierającej stały Al2O3 wodnego roztworu lignosulfonianu sodu, a następnie 
wprowadzeniu amoniakalnego kompleksu srebra [Ag(NH3)2]

+. Całość pozostawiono 

na mieszadle magnetycznym na okres 7 dni (opcja I).  

Wytworzenie nanosrebra bez obecności tlenku glinu polegało na przygotowaniu 

wodnego roztworu lignosulfonianu sodu, a następnie dodaniu do niego amoniakalnego 
kompleksu srebra. Uzyskany roztwór umieszczono na mieszadle magnetycznym 
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i pozostawiono na okres 7 dni. Po tym czasie przeprowadzono adsorpcję otrzymanego 

koloidu srebra na nośniku tlenkowym (opcja II).  

Tak przygotowane próbki odstawiono na kilka dni, by wytworzone układy LS-
AgNPs-Al2O3 uległy sedymentacji. Wówczas usuwano frakcję wodną. Do pozostałego 

na dnie osadu LS-AgNPs-Al2O3 dodawano wodę, po czym próbkę umieszczano ponow-

nie na mieszadle magnetycznym. Proces ten powtarzano kilka razy w celu usunięcia 

niezaadsorbowanego koloidu srebra. Następnie odmyty osad wysuszono w suszarce 
stacjonarnej w temperaturze 105°C i poddano badaniom fizykochemicznym.  

Wykorzystując skaningowy mikroskop elektronowy Hitachi S-3400N wyposażony 

w detektor UltraDry EDS (Thermo Scientific), wykonano zdjęcia SEM oraz mikroanalizę 
energodyspersyjną EDS. Analizę elementarną otrzymanych układów LS-AgNPs-Al2O3 

wykonano, wykorzystując aparat niemieckiej firmy Elementar model Vario EL Cube, 

z kolei analizę rentgenowską XRD przeprowadzono z wykorzystaniem dyfraktometru 
rentgenowskiego Bruker D8 Advance.  

Uproszczony schemat otrzymywania omawianych układów, których metodykę 

opisano w części doświadczalnej, przedstawiono na rysunku 1. 

 
Rysunek 1. Schemat blokowy otrzymywania układów LS-AgNPs-Al2O3,  

opracowanie własne na podstawie [20] 

3. Omówienie wyników 

W pierwszym etapie badań, w celu poznania morfologii powierzchni Al2O3, wyko-

nano zdjęcia SEM wykorzystanego komercyjnego tlenku glinu, które przedstawiono na 
rysunku 2. 

 
Rysunek 2. Zdjęcia SEM tlenku glinu: a) i b) amorficzny Al2O3 – próbka B, c) i d) krystaliczny Al2O3 – 

próbka F [opracowanie własne] 
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Na zaprezentowanych zdjęciach (rys. 2) można zauważyć wyraźną różnicę pomiędzy 

poszczególnymi tlenkami. Próbka amorficzna, oznaczona jako B, zawiera cząstki o nie-

równych krawędziach oraz o znacznym rozrzucie średnic, które oscylują w granicach 
od 1 µm do 30 µm. Próbka krystaliczna, oznaczona jako F, zawiera cząstki o bardziej 

regularnych kształtach i średnicach z zakresu 3-15 µm. 

W kolejnym etapie, w celu ułatwienia adsorcpji srebra na nośniku tlenkowym, 

przeprowadzono modyfikację powierzchni Al2O3 silanowym związkiem wiążącym,  
3-(aminopropylo)trietoksysilanem. W celu potwierdzenia jej efektów wykonano analizę 

elementarną, której rezultaty przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1. Analiza elementarna tlenku glinu 

Oznaczenie próbek Próbki 
Zawartość poszczególnych pierwiastków [%] 

N C H 

F 
niemodyfikowane 

0,11 0,03 0,02 

B 0,11 0,22 1,05 

FM 
modyfikowane 

0,64 1,60 0,31 

BM 0,63 1,69 1,30 

Źródło: opracowanie własne. 

Analizując zaprezentowane w tabeli 1 wyniki dla tlenków modyfikowanych, zauwa-
żono wzrost zawartości procentowej azotu (FM = 0,64, BM = 0,63), węgla (FM = 1,60, 

BM = 1,69) oraz wodoru (FM = 0,31, BM = 1,30) w porównaniu do związków niemo-

dyfikowanych, gdzie dla próbki F procentowe ilości azotu, węgla i wodoru wynoszą 

kolejno 0,11%, 0,03%, 0,02%, natomiast dla próbki B są równe 0,11%, 0,22%, 1,05%. 
Wszystkie te pierwiastki wchodzą w skład silanu, co świadczy jednoznacznie o zajściu 

reakcji między tlenkiem glinu i 3-(aminopropylo)trietoksysilanem.  

Kolejnym etapem było otrzymanie układów LS-AgNPs-Al2O3, których poglądowe 
zdjęcie przedstawiono na rysunku 3. 

 
Rysunek 3. Próbki tlenku glinu a) przed, b) po impregnacji nanosrebrem; B – amorficzny Al2O3, F – 

krystaliczny Al2O3, 1 – układ otrzymany w opcji I, 2 – układ otrzymany w opcji II [opracowanie własne] 

Analizując wygląd próbek przedstawionych na rysunku 3, zauważono, że zaadsorbo-
wane nanocząstki srebra nadają brązową barwę tlenkowi glinu. Umożliwia to wizualne 

określenie efektywności zajścia procesu. Najciemniejszą barwę uzyskano w przypadku 

modyfikowanych nośników tlenkowych – próbki oznaczone jako B1M i B2M oraz 

F1M i F2M. Z kolei układy przygotowane na niemodyfikowanym tlenku glinu 

 

a)     b) 
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odznaczają się kolorem białym lub beżowym – próbki B1(2)NM oraz F1(2)NM. Pod-

sumowując – zastosowanie organofunkcyjnego silanu, jako modyfikatora powierzchni, 

znacząco wpływa na polepszenie procesu sorpcji. 
W celu potwierdzenia osadzenia się LS-AgNPs na powierzchni tlenku glinu 

przeprowadzono analizę rentgenowską XRD. Na rysunku 4 przedstawiono jej rezultat – 

dyfraktogramy dla próbek wyjściowych, czyli Al2O3 oraz dla układów LS-AgNPs-

Al2O3. 

 

 
a) 

 
b) 

c) 
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Rysunek 4. Analiza XRD a) Al2O3 – próbka B, b) LS-AgNPs-Al2O3 – próbka B1M,  
c) LS-AgNPs-Al2O3 – próbka B2M, d) Al2O3 – próbka F, e) LS-AgNPs-Al2O3 – próbka F1M,  

f) LS-AgNPs-Al2O3 – próbka F2M [opracowanie własne] 

Przedstawione dyfraktogramy układów LS-AgNPs-Al2O3 (rysunek 4b, c, e i f) po-

siadają charakterystyczne dla srebra piki przy kącie 2θ równym 38,1°. Dodatkowo 
układ oznaczony jako B1M (rys. 4b) odznacza się pikami przy kącie 2θ równym 44,3° 

i 64,4°, również charakterystycznymi dla tego metalu. Interpretując przedstawione 

dyfraktogramy, można stwierdzić, że w przypadku amorficznego tlenku glinu (próbki 
typu B) sygnał jest dużo bardziej intensywny niż dla układów przygotowanych na 

krystalicznym tlenku glinu (próbki typu F). Najprawdopodobniej jest to efektem więk-

szej ilości nanosrebra w tego typu układach. Z tego względu kolejną analizę wykonano 

dla układów na nośniku amorficznym. 
Przeprowadzona mikroanaliza energodyspersyjna EDS pozwoliła oszacować pro-

centową zawartość poszczególnych pierwiastków w układach, potwierdzić integrację 

LS-AgNPs z Al2O3 oraz wykonać mapy pierwiastkowe analizowanego materiału – 
rysunek 5. 

 
d) 

 
e) 

 
f) 
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Rysunek 5. Analiza EDS – mapy pierwiastkowe układu LS-AgNPs-Al2O3 – próbka B1M  

[opracowanie własne]  

Na rysunku 5 przedstawiono mapy pierwiastkowe układu LS-AgNPs-Al2O3 (próbka 
B1M). Mapy te pozwoliły potwierdzić osadzenie się nanosrebra. Na podstawie analizy 

omawianego rysunku można wnioskować, że cząstki AgNPs zaadsorbowały się 

równomiernie na powierzchni modyfikowanego tlenku glinu. Energodyspersyjna analiza 
EDS pozwoliła również na wyznaczenie i porównanie składu pierwiastkowego oma-

wianych próbek. Wyniki przedstawiono w tabeli 2. 

Tabela 2. Zawartość wagowa wyjściowego Al2O3 oraz modyfikowanych układów LS-AgNPs-Al2O3  

Próbka 
Zawartość wagowa [%] 

O Al Ag 

B 47,6 52,4 0,0 

B1M 50,9 47,3 1,8 

B2M 47,8 50,8 1,4 

Źródło: opracowanie własne. 

Analiza otrzymanych wyników składu pierwiastkowego (tab. 2) prowadzi do wniosku, 

że immobilizacja nanostrukturalnego srebra na stałej matrycy korzystniej przebiegła 
w przypadku redukcji kompleksu srebra w obecności nośnika tlenkowego (próbka 

B1M). Zawartość srebra w tym przypadku oscylowała w granicach 1,8%. Nieznacznie 

niższą zawartością srebra (1,4%) charakteryzowała się próbka B2M, w przypadku któ-
rej na nośniku tlenkowym adsorbowano wcześniej przygotowane nanostruktury AgNPs.  

4. Wnioski/Podsumowanie  

W niniejszej pracy zaproponowano otrzymywanie układów LS-AgNPs-Al2O3 

w sposób prosty, niedrogi i przyjazny środowisku. Na podstawie uzyskanych rezultatów 

stwierdzono, że korzystniej jest przeprowadzać redukcję prekursora srebra w obecności 
nośnika oraz że lepszym wyborem będzie postać amorficzna Al2O3. Przeprowadzone 

badania są badaniami wstępnymi, a otrzymane układy mogą znaleźć zastosowanie 

w kompozytach polimerowych przewodzących ciepło, jako katalizatory w procesach 
redukcji związków organicznych oraz, ze względu na obecność AgNPs, mogą być 

doskonałym czynnikiem biobójczym. 
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Podziękowania 

Badania zostały sfinansowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. 
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Otrzymywanie układów LS-AgNPs-Al2O3 

Streszczenie 
Podstawowym celem przeprowadzonych badań było otrzymanie, w sposób prosty, niedrogi i przyjazny 
środowisku, układów składających się z nanocząstek srebra naniesionych na powierzchnię tlenku glinu. 
Jako reduktor prekursora srebra i stabilizator wytworzonych nanostruktur wykorzystano pochodną ligniny – 
lignosulfonianu sodu. W części teoretycznej zawarto informacje na temat nanostruktur srebra, ligniny i jej 
pochodnych oraz tlenku glinu. W części esperymentalnej zaprezentowano i omówiono dwie ścieżki 

wytwarzania układów LS-AgNPs-Al2O3. Wykonano zdjęcia SEM i energodyspersyjną mikroanalizę EDS, 
analizę elementarną, a także analizę rentgenowską XRD. Na podstawie uzyskanych rezultatów badań 
stwierdzono, że korzystniej jest przeprowadzać redukcję prekursora srebra w obecności nośnika oraz lep-
szym wyborem będzie postać amorficzna Al2O3. Otrzymane układy mogą znaleźć zastosowanie w kompo-
zytach polimerowych przewodzących ciepło oraz jako katalizatory w procesach redukcji barwników orga-
nicznych. Ponadto, ze względu na AgNPs, mogą być doskonałym czynnikiem bakterio- i grzybobójczym. 
Słowa kluczowe: nanostruktury srebra, tlenek glinu, lignosulfoniany 

Preparation of LS-AgNPs-Al2O3 systems 

Abstract 
The aim of the research was to obtain, in a simple, inexpensive and environmentally friendly way, systems 
consisting of silver nanoparticles deposited on the surface of aluminium oxide. A lignin derivative – 
sodium lignosulfonate – was used as a silver reductor and as a stabilizer of the nanostructures produced. 
The theoretical part contains information about silver nanostructures, lignin with its derivatives and aluminium 
oxide. In the experimental part, two fabrication routes for LS-AgNPs-Al2O3 systems were presented and 
discussed. SEM images and EDS analysis, elemental analysis, and XRD analysis were performed. Based 
on the results obtained, it was concluded that it is better to carry out the reduction of the silver precursor in 

the presence of Al2O3. The obtained systems may find application in thermally conductive polymer 
composites and as catalysts in the reduction processes of organic dyes. Moreover, due to AgNPs, the 
obtained biocomposites can be excellent bactericidal and fungicidal agents. 
Keywords: silver nanostructures, aluminium oxide, lignosulfonates 
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Analiza trendów zastosowania druku 3D  

w obszarze dziedzin biomedycznych  

1. Wprowadzenie  

Drukowanie przestrzenne określane skrótowo drukiem 3D, powstało pod koniec lat 

90. ubiegłego wieku [1], początkowo będąc głównie wspomaganiem podczas etapu 
projektowo-konstrukcyjnego. Obecnie modele do wytwarzania przyrostowego pozy-

skujemy zarówno w sposób tradycyjnego projektowania w systemach CAD (projek-

towanie wspomagane komputerowo), jak i poprzez wykorzystanie metod obrazowania 

medycznego (tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, ultrasonografia) czy 
skanerów 3D. Technologia addytywna, jaką jest druk 3D, czyli proces wytwarzania 

bezwiórowego, zapewnia wykonanie elementu o dowolnym poziomie skomplikowania 

poprzez dodawanie pojedynczych warstw materiału bądź warstwowym łączeniu już 
gotowego materiału. Istnieje wiele publikacji naukowych, gdzie tematyką prac jest 

analiza wykorzystania drukowania przestrzennego w wybranych branżach, takich jak: 

motoryzacja, budownictwo, militarna, medycyna, stanowiących część dziedzin nauk 
inżynieryjno-technicznych oraz nauk medycznych [2-5]. Technologia addytywna ma 

szerokie zastosowanie w produkcji małoseryjnej oraz w produkcji elementów, gdzie 

występuje wysoka złożoność produktu. Wykorzystywana jest na rynkach o wysokim 

popycie na indywidualizację produktów, takich jak: implanty, protezy, biżuteria czy 
też rynkach z odległym popytem na produkty (zdecentralizowana produkcja części 

zamiennych w górnictwie czy platformach wydobywczych przemysłu naftowego) [36]. 

Niniejsza praca o charakterze przeglądowym poświęcona została analizie trendów oraz 
przeglądowi zastosowań druku 3D w inżynierii biomedycznej, prezentując sytuację na 

stan obecny, jak i przewidywania rozwoju na tle pozostałych branż. 

2. Charakterystyka druku 3D ze względu na postać materiału. 

Sposób uzyskiwania pożądanego kształtu elementu przyjmuje różne formy w zależ-
ności od zastosowanej metody druku. Technologie drukowania przestrzennego wyko-

rzystują różne procesy fizykochemiczne, m.in.:  

• utwardzenie żywic; 

• klejenie materiałów; 

• uplastycznianie tworzywa termoplastycznego; 

• spiekanie proszków; 

• przetapianie proszków.  
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Rysunek 1 prezentuje zestawienie wybranych przykładów stosowanych technologii 

druku 3D ze względu na postać materiału wejściowego. 

 
Rysunek 1. Podział własny metod druku 3D ze względu na postać materiału wejściowego.  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [7-8] 

Uwzględniając materiał proszkowy, możemy wyróżnić podział na dwie metody: 

spiekanie oraz klejenie proszków. Pierwsza z metod polega na topieniu wiązką lasera 

proszku metalicznego, ceramicznego bądź tworzyw sztucznych, jak np. poliamidy [9]. 

Przykładami wykorzystującym tę metodę są poniższe technologie tj.: 

• selektywne spiekanie laserowe SLS (ang. Selective Laser Sintering), które opiera 
się na spiekaniu materiału wiązką lasera w paśmie podczerwieni poniżej tempera-

tury topnienia, a następnie jego utwardzaniu [9]. Przykładowy proces SLS przed-

stawia rysunek 2; 

 
Rysunek 2. Proces wydruku elementu w technologii SLS. Źródło: Opracowanie własne, na podstawie [40] 

• selektywne topienie laserowe SLM (ang. Selective Laser Melting) lub Selektywne 

topienie proszków metalowych DMLS (ang. Direct Metal Laser Sintering), polega 
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na topieniu sproszkowanego materiału przy pomocy wiązki lasera w paśmie 

podczerwieni, powodując ich zespolenie w jednolitą strukturę [9]. Proces wydruku 

odbywa się w komorze wypełnionej gazem obojętnym np. azotem. Grafikę procesu 
wydruku w tej metodzie przedstawia rysunek 3. 

 
Rysunek 3. Proces wydruku elementu w technologii SLM/DMLS.  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [38, 44] 

Klejenie jest metodą opartą na łączeniu proszków materiałów przy pomocy spoiwa. 
Prekursorem tej metody była technologia druku przestrzennego 3DP (ang. Three Dimen-

sional Printing), której proces wydruku przedstawia rysunek 4. W późniejszym czasie 

technologia ta została udoskonalona (Binder Jetting [33]) poprzez dodanie bez-

pośrednio do procesu wytwarzania procesów termicznych i obecnie spotykana jest pod 
nazwą Multi Jet Fusion, którego idę procesu wydruku przedstawia rysunek 5.  

 
Rysunek 4. Proces wydruku elementu w technologii 3DP. Źródło: Opracowanie własne na podstawie [41] 
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Rysunek 5. Proces wydruku elementu w technologii MJF. Źródło: Opracowanie własne na podstawie [42] 

Następnie, wyróżniamy materiały w postaci płynnej. Jest to metoda wykorzystująca 
w procesie wytwarzania efekt fotopolimeryzacji żywic. Najstarszymi i najpowszech-

niej wykorzystywanymi są dwie technologie tj.: 

• Stereolitografia (SLA, ang. Stereolithography) – w metodzie tej tworzenie obiektu 

rozpoczyna się od umieszczenia platformy w zbiorniku wypełnionym płynną 

żywicą. Następnie przy pomocy wiązki lasera stanowiącej źródło promieniowania 
UV, żywica ulega punktowemu utwardzeniu na skutek zjawiska polimeryzacji. Po 

wykonaniu bieżącej warstwy w osi X-Y, platforma obniża się o ustaloną wartość, 

po czym powtarzany jest proces dla kolejnej warstwy [10]. Poniższy rysunek 6 
prezentuje wydruk w technologii SLA; 

 
Rysunek 6. Proces wydruku elementu w technologii SLA. Źródło: Opracowanie własne na podstawie [52] 

• PolyJet (ang. Inkjet Rapid Prototyping) – stanowi połączenie sterolitografii oraz 

atramentowego druku w wymiarze 2D. Na platformę roboczą, głowica bądź 

głowice piezoelektryczne natryskują podgrzaną, płynną żywicę fotopolimerową na 
platformę. Głowica rysuje w osi X-Y bieżącą warstwę w postaci kropel żywicy. 

Źródło światła UV znajdujące się obok głowicy utwardza naniesioną wcześniej 

płynną żywicę, zazwyczaj materiał podporowy wykonany jest z innego tworzywa 
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niż model wydruku [10]; Proces wydruku w technologii PolyJet ilustruje rysunek 7. 

Technologia ta bardzo silnie rozwijana doczekała się kilku modyfikacji pozwa-

lających na uzyskiwanie modeli o zmiennych parametrach materiałowych oraz 
z możliwością jednoczesnego nanoszenia barwnika. 

 
Rysunek 7. Proces wydruku elementu w technologii PolyJet.  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [39] 

W grupie metod wykorzystujących do wytwarzania materiały w postaci wejściowej 

stałej, tj. pręty, folie, wyróżnić możemy: 

• FDM (ang. Fused Deposiotion Modeling) bądź FFF (ang. Fused Filament Fabri-

cation) – Materiał, w postaci stałej, doprowadzany jest do extrudera, w którym 
podgrzewany jest do postaci półpłynnej. Następnie materiał zostaje wyciskany 

oraz rozprowadzany na bieżącej warstwie [15]. Jednym z najczęściej stosowanych 

materiałów jest filament polilaktydowy (PLA) oraz tworzywa ABS [35]. Na 
rysunku 8 zaprezentowano proces wydruku elementu w technologii FDM. Dzięki 

niskiej cenie urządzeń i materiałów metoda ta jest najpowszechniej stosowana. 

 
Rysunek 8. Proces wydruku elementu w technologii FDM. Źródło: Opracowanie własne na podstawie [43] 
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• Klejenie materiału w postaci stałej oparte jest na druku w technologii LOM (ang. 
Laminated Object Manufacturing). Tworzony model może powstawać z warstw 

papieru lub laminatu poliestrowego. Proces przebiega na łączeniu poszczególnych 

warstw materiału przy pomocy spoiwa. [16]. Reprezentacja graficzna wydruku 
w technologii LOM przedstawia rysunek 9. 

 
Rysunek 9. Proces wydruku elementu w technologii LOM. Źródło: Opracowanie własne na podstawie [53] 

3. Zastosowanie druku 3D w branży biomedycznej 

 W celu analizy zainteresowania drukiem 3D dokonano przeglądu bazy danych 

Google Scholar. Podczas przeglądu bazy danych zastosowano słowa kluczowe: „3D 

printing” oraz „3D printing” + „medicine”. Rysunek 2 prezentuje zestawienia ogólnej 
ilości publikacji naukowych w tematyce druku 3D w latach od 2001 do 2021 roku. 

Z uzyskanych danych, obserwujemy zainteresowanie drukiem 3D w inżynierii biome-

dycznej na przestrzeni wszystkich analizowanych lat. W okresie szczytowym pandemii 

COVID-19, ogólna liczba publikacji zmalała, jednocześnie ilość publikacji dot. Druku 
3D w medycynie wzrosła, czego powodem mogły być wzmożone badania zastosowania 

druku 3D w przeciwdziałaniu COVID-19. Zainteresowanie inżynierią tkankową i możli-

wym zastosowaniu druku 3D w biodruku mogło się przyczynić do wzrostu ilości 
publikacji w dziedzinie biomedycznej. Dodatkowo, pomimo dużych wzrostów ogólnej 

ilości publikacji dotyczącej druku 3D w latach 2014, 2016, 2018 oraz 2020, nie zaob-

serwowano znaczącego wzrostu w dziedzinie nauk medycznych. 
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Rysunek 10. Zestawienie liczby publikacji z hasłem „3D printing” oraz „medicine”.  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Google Scholar 

Od roku 2021 widoczna jest tendencja wzrostowa ilości publikacji do zastosowań 
w inżynierii biomedycznej. Wahania w ilości publikowanych artykułów o druku 3D do 

zastosowań innych niż biomedyczne w ostatnich analizowanych latach, mogły być 

spowodowane dynamiczną sytuacją na rynku związaną z pandemią. Przyniosło to 
w roku 2021 spadek publikacji naukowych niemedycznych w porównaniu do mniejszego 

spadku ilości publikowanych pracy medycznych. Analizując tendencję, publikacji 

o charakterze medycznym i drukowaniu przestrzennym, mogą powoli wzrastać 
w przyszłych latach. 

Metody przyrostowe, znajdują zastosowanie w inżynierii biomedycznej m.in.: edu-

kacji, w której studenci medycyny oraz lekarze mogą ćwiczyć swoje umiejętności na 

wydrukowanych modelach imitujących ludzkie tkanki pod względem mechanicznym.  

 
Rysunek 11. Wydrukowana próbka imitująca tkankę do treningu dla chirurgów w technologii SLA.  

Źródło: [17]  

W stomatologii druk 3D znalazł zastosowanie w wytwarzaniu nakładek ortodon-

tycznych do korekcji wad zgryzu czy też szablonów chirurgicznych ułatwiających 
wprowadzanie implantów zębowych [18, 19]. Oprócz tego, w stomatologii technologia 
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DMLS poprzez wykorzystanie stopu kobaltu do wydruku elementów dentystycznych, 

najczęściej mostków bądź koron zapewnia wysoką wytrzymałość temperaturową i od-

porność na korozję oraz biozgodność [52]. W chirurgii czaszkowo-szczękowo-twarzowej, 
wydrukowany model żuchwy pacjenta służy do wstępnego dopasowania tytanowej 

płytki w celu rekonstrukcji fragmentów kości żuchwy, zapewniając prawidłowe poło-

żenie pozostałych kości, skracając przy tym czas operacji oraz wytwarzania finalnych 

implantów [20].  

 
Rysunek 12. Wydrukowany model żuchwy oraz nakładki ortodontycznej. Źródło: [18] 

 
Rysunek 13. Wydrukowany tytanowy model żuchwy. Źródło: [19] 

 
Rysunek 14. Wydruk spersonalizowanych elementów dentystycznych w technologii DMLS. Źródło: [50] 

W chirurgii zastosowanie druku 3D możemy odnaleźć w spersonalizowanym wy-
druku części anatomicznych, które należy poddać rekonstrukcji. Przykładowo implant 

twarzoczaszki wykorzystanych przy rekonstrukcji powypadkowej został wydrukowany 

metodą spiekania proszków metalicznych. Druk 3D zapewnia uzyskanie bez dodat-
kowych procesów obróbkowych siatkę o pożądanych wymiarach oraz średnicy oczek. 

Umożliwia to uzyskanie szeroką gamę spersonalizowanych implantów przykładowo 

oczodołu, krążka międzykręgowego bądź stawu biodrowego. 



 
Wojciech Grześ, Hubert Wiński, Piotr Borkowski, Izabela Senderacka 

 

180 
 

 
Rysunek 15. Implant twarzoczaszki wykorzystanej przy rekonstrukcji powypadkowej. Źródło: [20] 

 
Rysunek 16. Płytka rekonstrukcyjna prawego oczodołu oraz wydrukowany model fragmentu czaszki 

pacjenta. Źródło: [48] 

 
Rysunek 17. Wydrukowany tytanowy siatkowy implant fragmentu kości miednicy. Źródło: [49] 
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Rysunek 18. Wydrukowany tytanowy siatkowy implant krążka międzykręgowego kręgosłupa (MM) 

oraz model dysku (PM). Źródło: [49] 

 
Rysunek 19. a) Cyfrowy model spersonalizowanego implantu fragmentu kości miednicy wraz z panewką 

stawu biodrowego, b) gotowy implant zainstalowany na modelu. Źródło: [50] 

Kolejnym przykładem jest rekonstrukcja mostka, którego odbudowa została odmó-

wiona z inżynierami biomedycznymi. Opracowali oni za pomocą oprogramowania 

Mimics cyfrowy model implantu fragmentu mostka, który został wydrukowany w tech-
nologii DMLS (zob. rysunki 22 i 23). 

 
Rysunek 20. Tytanowy implant mostkach wydrukowany w technologii DMLS. Źródło: [45] 
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Rysunek 21. Zdjęcie śródoperacyjne wszczepionego implantu mostka. Źródło: [45] 

W protetyce bardzo ważne jest indywidualne podejście do pacjenta. Koniecznością 

jest dopasowanie protezy pod pacjenta bez względu na trudność i skomplikowanie jego 

kikuta. Druk 3D daje możliwość stworzenia dopasowanej protezy dla osoby dorosłej 
bądź dziecka, przy stosunkowo niewielkim koszcie czasowym i finansowym w porów-

naniu do dostępnych na rynku wyrobów protetycznych [49]. 

 
Rysunek 22. Spersonalizowana, funkcjonalna proteza dłoni wydrukowana w technologii FDM. Źródło: [48] 

 
Rysunek 23. Prototyp protezy dłoni wydrukowanej w technologii FDM.  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [51] 
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Standardem staje się zastosowanie druku 3D w planowaniu przedoperacyjnym, 

gdzie w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia powikłań pooperacyjnych, tworzy 

się modele anatomiczne służące do wcześniejszego przygotowania specjalistów do 
operacji. W planowaniu przedoperacyjnym zastosowanie znajdują wszelkie metody 

druku 3D, szczególnie przydatne są te, które umożliwiają wydruk elementów za 

pomocą różnych kolorów. Przykładem mogą być metody druku PolyJet czy też MJF. Na 

rysunku 24 zaprezentowano różnokolorowy model tętnicy prostaty: okrężnicę (fiole-
towy), prostatę (niebieski) i otaczające naczynia tętnicze (różowy). Innym przykładem 

jest anatomiczny model serca (rys. 25) wydrukowany przy użyciu metody SLS. Tu 

wybrane elementy zostały barwione ręcznie i obrazują położenie naczyń krwionośnych 
oraz operowanego guza. 

 
Rysunek 24. Wydrukowany model do prostaty wraz z zaznaczonymi naczyniami krwionośnymi. Źródło: [21] 

 
Rysunek 25. Model zawierający pokolorowane naczynia krwionośne oraz guz przy użyciu technologii SLS. 

Źródło: [22]  

Rozwijaną gałęzią technologii przyrostowych jest biodruk. Dzięki niemu drukować 
już możemy przede wszystkim rusztowania, umożliwiając rozrost tkanki kostnej [23], 

trwają również pracę nad technologiami umożliwiającymi wydruk organów, takich jak 

np. trzustka czy mięsień sercowy [24]. 
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Rysunek 26. Wydrukowane rusztowanie małżowiny usznej. Źródło: [23] 

 
Rysunek 27. Wydrukowany model serca przy pomocy technologii biodruku. Źródło: [24] 

4. Trendy druku 3D w branży inżynierii biomedycznej 

Globalny rynek druku 3D wyceniony został na blisko 13,78 mld USD w 2020 roku, 

przy szacunkach, że w najbliższych latach 2021-2028 będzie on wzrastał. Oczekiwania 

rynku wobec druku 3D wydają się być optymistyczne, uwzględniając ilość badań i roz-
wój druku 3D wraz z rosnącym zapotrzebowaniem gospodarek na aplikacje prototy-

powe we wszystkich branżach, a w szczególności obszarach inżynierii biomedycznej [25].  

Obecnie branże stosują różnorodne technologie wydruku 3D, w zależności od ich 

potrzeby do stworzenia pożądanego produktu. Ważnym aspektem jest sama idea druku 
3D, ponieważ jej celem jest zapewnienie zmniejszenia kosztów czasowych i finanso-

wych wejścia nowego produktu na rynek, poprzez wcześniejsze prototypowanie oraz 

projektowanie konstrukcji i produktów końcowych [26]. 
Trendem technologii w druku 3D, który należy uwzględnić, jest bezpośrednia obróbka 

plastyczna metali, umożliwiająca wytwarzanie w pełni funkcjonalnych komponentów 
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z tytanu lub różnych stopów stali o właściwościach materiałowych, które są równo-

ważne z ich tradycyjnie wytwarzanymi odpowiednikami [27].  

Trendem w druku 3D w obszarze inżynierii biomedycznej jest z pewnością rozwój 
planowania przedoperacyjnego, które umożliwia przygotowanie specjalistów do reali-

zacji operacji na modelu przestrzennym [28].  

Biorąc pod uwagę biodruk 3D, jego komercjalizacja na chwilę obecną jest utrud-

niona z uwagi na brak odpowiednich regulacja. Przewiduje się również, że w bliskiej 
przyszłości zostanie odnotowany ilościowy wzrost wysokowydajnych drukarek, gdzie 

za przykład może służyć technologia 5D. Druk ten obejmuje rozwiązania problemów 

w obecnie istniejących drukarkach 3D, ponieważ umożliwia on budowę obiektu z kilku 
kierunków, a co za tym idzie, umożliwia wytwarzanie mocniejszych części. Opra-

cowywane są również nowe drukarki wielomateriałowe, a inwestycje w tej dziedzinie 

doprowadzą do powstania innowacji w zakresie wysokowydajnych materiałów 
biokompatybilnych [29]. 

Do największych firm zajmujących się drukiem 3D należą m.in. 3D Systems, 

Velo3D, Stratasys, Protolabs, Materialise NV, Nano Dimension oraz Markforged [30]. 

Na podstawie zestawienia siedmiu największych na rynku druku 3D firm, obserwu-
jemy, że większość z nich to firmy ze Stanów Zjednoczonych co sugeruje, że obecnie 

Stany Zjednoczone przodują w druku 3D pod względem nakładów finansowych, wartości 

firmy i udziału w globalnym rynku [29].  
 

 
Rysunek 28. Zestawie obecnie największych firm na rynku druku 3D. Źródło: [30] 

5. Podsumowanie 

Najpowszechniejszymi technologiami w druku przyrostowym dla zastosowań w inży-
nierii biomedycznej, począwszy od planowania przedoperacyjnego, gdzie ze względu 
na koszt oraz prędkość wydruku są metody żywiczne bądź drukowanie z tworzyw 
termoplastycznych. W stomatologii wydruk szablonów stomatologicznych zależny jest 
od wysokiej precyzji oraz doboru materiałów specjalnie zaprojektowanych do użytku 
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stomatologicznego, takimi metodami są między innymi: stereolitografia bądź druk 
cyfrowo laserowy, natomiast do budowy implantów tytanowych np.: implant twarzo-
czaszki stosuje się selektywne topienie laserowe [31].  

Jednym z głównych kierunków rozwoju druku przyrostowego jest biodruk, dzięki 
któremu możliwe jest opracowanie nowych metod naprawy, regeneracji bądź zastępo-
wania uszkodzonych tkanek oraz narządów pacjenta. Przykładowym zastosowaniem 
biodruku jest wytwarzanie rusztowań lub modeli tkanek o dużej złożoności, na której 
rozrastać się mają tkanki. Aktualnie, wydruk przy pomocy biotuszu odbywa się 
z udziałem technologii zbliżonej do FDM [32].  

Przyszłościowym trendem jest wydruk w pełni funkcjonalnych narządów, jednak 
na chwilę obecną trwają prace badawcze. Przewiduje się także, że przyszły rozwój 
materiałów w druku 3D będzie stopniowo przekształcał się w wykorzystanie „zielonych” 
surowców pochodzenia naturalnego [37].  

Analizę trendów w druku 3D w obszarze inżynierii biomedycznej, pozwalają na 
stwierdzenie, że druk 3D będzie się rozwijał i dostosowywał do nowych potrzeb oraz 
wymagań stawianych przez użytkowników wraz z wyzwaniami stawianymi przez 
nowe technologie.  

Uwagi ogólne 

Niniejsza publikacja artykułu jest finansowana w ramach projektu „PB2020–
Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej”, współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa nr: POWR.03.05.00-00-
Z220/17, Działanie 3.5 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja, Rozwój 2014-2020.  
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Analiza trendów zastosowania druku 3D w obszarze dziedzin biomedycznych  

Streszczenie 
Drukowanie przestrzenne, zwane inaczej drukiem 3D, wykorzystuje metodę przyrostową do wykonania 
fizycznego modelu o dowolnym poziomie skomplikowania elementu. Metody druku 3D możemy podzielić 
w zależności od sposobu spajania poszczególnych warstw, jak i postaci materiału wejściowego, m.in.: 
żywic, filamentów czy proszków. O sile metod przyrostowych decyduje również coraz szersza gama mate-
riałów, z których możemy wykonać detal. Wykorzystanie druku 3D jest charakterystyczne dla szerokiej 

gammy dziedzin, począwszy od zastosowań cywilnych takich jak: branża motoryzacyjna, architektura, 
medycyna, a kończąc na zastosowaniach wojskowych, takich jak polowy wydruk wyposażenia. W zastosowa-
niach biomedycznych druk 3D jest stosowany w wielu dziedzinach, m.in.: edukacji, stomatologii, implan-
tologii, biodruku, protetyce i ortotyce bądź planowaniu przedoperacyjnemu. Niniejszy artykuł poświęcony 
został przeglądowi udziału druku 3D w rynku biomedycznym, analizując trendy z lat ubiegłych oraz 
odpowiadając na pytanie, jakie są przewidywania rozwoju druku 3D w tej dziedzinie, zestawiając udział 
druku 3D w zastosowaniach biomedycznych, a zastosowania druku 3D na tle innych branż. 
Słowa kluczowe: analiza trendów, druk 3D, materiały, inżynieria biomedyczna, biodruk 

Analysis of 3D printing application trends in the area of biomedical fields 

Abstract 
Additive manufacturing, otherwise known as 3D printing, uses an incremental method to make a physical 
model of any level of complexity of the element. 3D printing methods can be divided depending on the 
way of bonding the various layers and the form of the input material, including resins, filaments or pow-
ders. The strength of incremental methods is also determined by the growing range of materials from which 
we can make a detail. The use of 3D printing is characteristic for a wide range of fields, from civilian 
applications such as automotive, architecture, and medicine to military applications such as field equipment 

printing. In biomedical applications, 3D printing is used in many fields including: education, dentistry, 
implantology, bioprinting, prosthetics and orthotics or preoperative planning. This article will review the 
market share of 3D printing in the biomedical market, analyzing the trends of the past years and answering 
the question what are the predictions for the development of 3D printing in this field, comparing the share 
of 3D printing in biomedical applications, and 3D printing applications compared to other industries. 
Keywords: trend analysis, 3D printing, materials, biomedical engineering, bioink 
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Problematyka implantacji protez piersiowych – 

przegląd literatury 

1. Wprowadzenie 

Piękno jest pożądanym towarem deficytowym na rynku, a operacje powiększania 

piersi zajmują największy udział procentowy przeprowadzanych zabiegów. Inną przy-
czyną wykorzystania implantów piersi jest ich zastosowanie w onkologii. Rak piersi 

każdego roku zbiera swoje żniwo wśród kobiet, a rekonstrukcja piersi jest istotna 

z punktu widzenia stanu psychicznego pacjentki, która po operacji może mieć depresję 

i czuć się nieswojo we własnym ciele.  
Przewiduje się, że w najbliższych latach branża implantów piersi osiągnie wartość 

rynkową około 4,5 miliarda dolarów. Zabieg implantacji protezy piersiowej znajduje 

się na szczycie rankingu popularności na świecie. Najwięcej operacji przeprowadza się 
w Stanach Zjednoczonych, a drugie miejsce w rankingu zajmuje Brazylia, wykonująca 

średnio 2,5 mln zabiegów rocznie [1].  

Jednak każda ingerencja w ludzkie ciało jest obarczona pewnym ryzykiem powikłań, 
których częstość występowania producenci chcą jak najbardziej zmniejszyć, wykorzy-

stując specjalne materiały. Pojawienie się nanomateriałów i nanostruktur zrewolucjo-

nizowało wiele dziedzin medycyny i doprowadziło do znacznego rozszerzenia wykazu 

wszczepialnych biomateriałów i urządzeń medycznych. Implanty dostępne na rynku 
rzadko służą dłużej niż 11 lat [2], a niektóre z nich pękają w okresie kilku miesięcy po 

implantacji. Ponadto problemy wynikające z nieoptymalnych interakcji między komór-

kami a powierzchnią implantu, umożliwiają tworzenie się biofilmu. Zakażenia mogą 
prowadzić do przykurczu torebki i późniejszego pęknięcia implantu. Aby zminimalizo-

wać ryzyko powikłań, często konieczne jest przeprowadzenie operacji chirurgicznej 

oraz podania serii antybiotyków ogólnoustrojowych. U chorych na raka utrzymujące 
się zakażenie i przewlekły stan zapalny mogą zagrozić ich rekonwalescencji po mastek-

tomii, a także wpłynąć na powodzenie terapii, jak również na nawrót nowotworu [2].  

Materiał pod wpływem bardzo agresywnego środowiska, jakim jest organizm ludzki, 

ulega degradacji, może się to wiązać nawet z rozczepieniem łańcucha polimerowego, 
dyfuzji cząstek silikonowych do tkanki lub pęcznienia powłoki silikonowego elasto-

meru [3]. W wyniku degradacji materiał traci swoje właściwości mechaniczne jest 

podatny na pęknięcia. Aby zminimalizować efekty uboczne producenci stosują różne 
zabezpieczania przed ewentualnym uszkodzeniem i dyfuzją żelu np. barierę antydy-

fuzyjną oddzielającą od zewnętrznej powłoki wypełniacz protezy [4]. Powierzchnia 

każdego implantu może być gładka, nanoteksturowana lub pokryta pianką poliure-

tanową, która ogranicza ryzyko obkurczenia kapsuły i możliwość rozwoju infekcji.  
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2. Najczęstsze powikłania po wszczepieniu implantów piersi 

Implantacja piersi, w celach estetycznych lub rekonstrukcyjnych, jest jedną z naj-

częstszych procedur wykonywanych w chirurgii plastycznej. Wszczepienie implantu 

jest obarczone ryzykiem powikłań, przedstawionych w tabeli 1, a do ich głównych czyn-
ników predysponujących zaliczamy otyłość, palenie, radioterapię, chemioterapię, choroby 

współistniejące, wiek, śródoperacyjne problemy z mikrokrążeniem. Stwierdzono rów-

nież, że w przypadku całkowitej mastektomii natychmiastowa rekonstrukcja piersi 

związana jest z większą ilością komplikacji. Wcześniejsze zastosowanie chemioterapii 
i radioterapii powoduje problem z gojeniem się ran, ponadto u pacjentek onkologicz-

nych często występują dodatkowe czynniki opóźniające ten proces, takie jak otyłość 

i choroby przewlekłe (cukrzyca, niewydolność nerek, zespoły upośledzenia odpor-
ności) [5]. 

Tabela 1. Najczęstsze powikłania występujące po zabiegu rekonstrukcji piersi z użyciem implantu 

Powikłanie Częstość występowania 

Ból pleców Rzadko 

Przykurcz kapsuły Bardzo często 

Przemieszczenie implantu Często  

Rozejście rany Rzadko  

Zakażenie Często 

Krwiak Rzadko  

Źródło: opracowanie na podstawie [6]. 

Breast Implant Illness (BII) to termin stosowany w odniesieniu do kobiet z silikono-

wymi implantami piersi, u których występują różne objawy, w tym bóle mięśni, bóle 

stawów, zmęczenie, gorączka, suchość oczu i/lub suchość w ustach, a także zaburzenia 
poznawcze. Do chorób występujących u pacjentów z takim rodzajem protezy zali-

czamy choroby autoimmunologiczne, tj. reumatoidalne zapalenie stawów, zespół Sjogrena, 

a także zapalenie naczyń, stwardnienie rozsiane i choroba Hashimoto. Dobrze znane 

miejscowe powikłania silikonowych implantów piersi to przykurcz torebki, pęknięcie 
implantu, ból piersi, asymetria i infekcja [7]. 

Zakażenie miejsca chirurgicznego jest istotnym powikłaniem nierekonstrukcyjnej 

i rekonstrukcyjnej operacji piersi. Występowanie zakażenia różni się w zależności od 
rodzaju zabiegu, czystości rany i pola operacyjnego. Powikłania mogą prowadzić do 

przedłużonej hospitalizacji, podnosząc tym samym koszty leczenia. Częstymi przy-

czynami infekcji po usunięciu raka piersi są: starszy wiek, otyłość, uzależnienie od 

alkoholu, palenie wyrobów tytoniowych, cukrzyca, nowotwór złośliwy, wcześniejsza 
radioterapia i chemioterapia, a także brak profilaktyki antybiotykowej w czasie operacji. 

Chociaż większość operacji piersi jest uważana za operacje czyste, to często mamy do 

czynienia z obecnością mikroorganizmów. Gronkowce występują najczęściej po takiego 
rodzaju zabiegach (60%), podczas gdy pałeczki Gram-ujemne i beztlenowce stanowią 

40%. Po analizie 2980 zabiegów rekonstrukcji piersi stwierdzono, że infekcje poopera-

cyjne wystąpiły u 14% kobiet, a w wyniku tych infekcji u 4% pacjentek nastąpiło odrzu-
cenie implantu [5, 8]. Uważa się, że rozwój biofilmu ma związek zarówno z przy-

kurczem kapsuły otaczającej implant piersiowy, jak i indukcją anaplastycznego 

chłoniaka wielkokomórkowego (ALCL). Przykurcz torebki jest uznano za najczęściej 
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występujący z efektów ubocznych wszczepienia implantu i nierzadko wymaga korekty 

chirurgicznej. Prawdopodobne jest, że przewlekle zakażone implanty mogą pośredniczyć 

w procesach zapalnych i nowotworowych, prowadząc do rozwoju chłoniaka z limfo-
cytów T (PTCL), który występuje jedynie w przypadku zastosowania implantów teks-

turowanych [9, 10]. Według Australian Therapeutic Goods Administration ryzyko 

wystąpienia anaplastycznego chłoniaka wielkokomórkowego związanego z implantem 

piersi wynosi 1:2500-25 000, jest on diagnozowany średnio po 3-14 lat po wszczepieniu 
protezy. Najczęstszą nieprawidłowością na obrazie radiologicznym jest wysięk wokół 

implantu, rzadko obserwowany jest guz lub limfadenopatia [11]. Liczne badania wyka-

zują, że zdecydowanie większa ilość bakterii przyczepia się do tego typu implantów 
w porównaniu z implantami gładkimi [12]. Jednak utworzenie kontrolowanej nano-

tekstury na powierzchni implantu wykazały pozytywne rezultaty pod względem wzrostu 

bakterii i ukierunkowanej integracji tkanek. Ponadto stwierdzono, że występowanie 
przykurczu kapsuły piersi na teksturowanych powierzchniach jest około pięciokrotnie 

mniejsze w porównaniu z gładką powierzchnią.  

Uszkodzenie implantu piersi jest obserwowane jako jedna z wielu możliwych 

powikłań występujących po operacji piersi. Często ich przyczyną są uszkodzenia 
podczas samego zabiegu wszczepienia, jednak mogą być spowodowane także urazem, 

kompresją w czasie badania mammograficznego lub znacznym przykurczem kapsuły. 

Badania przeprowadzone przez MemoryGel Round wskazują, że odsetek uszkodzeń 
spowodowanych przez narzędzia chirurgiczne wynosi ok 60%. Wyciek silikonu 

z protezy piersiowej można podzielić na tzw. krwawienie implantu, wynaczynienie 

w obrębie torebki i wyciek poza torebkę. Klinicznie jawny jest zazwyczaj jedynie wyciek 

poza torebkę objawiający się deformacją piersi, znaczącym przykurczem kapsuły, bólem, 
zmianami w wełnach chłonnych i na skórze. Wymagane jest usunięcie całego im-

plantu, a także możliwych do usunięcia nacieków silikonów na otaczających tkankach. 

Wynaczynienie w obrębie torebki jest zazwyczaj wykrywane przypadkowo, wyciek 
pozostaje w okolicy implantu, nie dając klinicznych objawów. W takim przypadku 

zlecane jest usunięcie implantu i uszkodzonej tkanki (kapsulektomia). Krwawienie im-

plantu jest niejawne klinicznie, związane z wyciekiem małocząsteczkowym silokasnów 
(związki chemiczne, które wykorzystywane są do produkcji silikonów na drodze poli-

meryzacji) przez nieuszkodzoną powłokę implantu. Postępowanie obejmuje usunięcie 

implantu wraz z naciekiem. W każdym z wymienionych przypadków należy wszczepić 

nowy implant do nowej kieszeni tkankowej [8]. Według Holmicha i wsp. prawdopo-
dobieństwo pęknięcia protezy wzrasta wraz z jej starzeniem się. W pierwszych 3-5 

latach ryzyko pęknięcia protezy wynosi od 0 do 2%, wzrasta ona o 10% po 10 latach [14]. 

3. Degradacja protezy piersiowej 

Naturalną reakcją organizmu na ciało obce jest pokrywanie powierzchni implantu 

cienką glikoproteinową otoczką. W badaniach przeprowadzonych za pomocą sondy 

elektronowej i spektroskopii w podczerwieni nie znaleziono silikonu w materiale tkan-

kowym torebki. Jednak silikonowa powłoka implantu może ulegać mikrodegradacji 

przez lipidowe lub hydrolityczne składniki makrofagów i neutrofili, które ulegają lizie 

na powierzchni silikonu. Proces ten może spowodować uwolnienie cząsteczek sili-

konu, które mogą zaostrzyć proces zapalny. Inne badania przedstawiły eksperymentalne 

dowody na „wyciekanie” silikonu o niskiej masie cząsteczkowej z otoczki, prawdo-
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podobnie jest on źródłem „kropelek” silikonu w makrofagach. Silikon klasy medycznej 

zawiera niewielkie ilości nieusieciowanych o niskiej masie cząsteczkowej i ekstraho-

walnych siloksanów, które mogą przyczyniać się do powstawania przewlekłego stanu 

zapalnego. W przypadku obecności bodźca zapalnego, np. infekcji, torebka może 

zgęstnieć i ulec mikrowaskularyzacji, a czasami nawet zwapnieć. Obecność żywych 

bakterii może prowadzić do rozwoju biofilmu, który jest częścią przewlekłego procesu 

infekcyjnego. Staphylococcus epidermidis i Cutibacterium acnes są zaangażowane 

w przewlekłą infekcję wokół implantów piersi, a niektóre modele zwierzęce sugerują 

ich udział w przykurczu torebki [15]. Zwapnienie silikonowych implantów piersi było 

częstą przyczyną pęknięcia w przypadku starszych implantów. Nieregularności na po-

wierzchni silikonu, mogą zarodkować krystalizację fosforanu wapnia. Zwapnienia 

wykryte w próbkach usuniętych implantów piersi osłabiają ścianę implantu, a płytki 

o ostrych krawędziach mogą powodować jego perforację. W wyniku uszkodzenia po-

wierzchni protezy dochodzi do wycieku żelu, który pokrywając powierzchnię implantu 

i torebki przyspiesza proces wapnienia. Rozległe uszkodzenia i wycieki mogą osta-

tecznie prowadzić do deformacji i konieczności usunięcia implantu. Ponadto zwapnienia 

mogą utrudniać wykrycie ewentualnej patologii podczas obrazowania radiologicznego. 

W dzisiejszych czasach ze względu na postęp w materiałoznawstwie i technikach wy-

twarzania, zwapnienia implantów piersi są rzadziej spotykane w praktyce klinicznej [16]. 

Silikonowe implanty piersi składają się z otoczki wypełnionej ustaloną ilością żelu 

silikonowego. Zarówno powłoka, jak i wypełniacz są zwykle wytwarzane z polidime-

tylosiloksanu (PDMS), ze względu na jego doskonałe właściwości, takie jak biokom-

patybilność, elastyczność, stabilność termiczna i chemiczna. Główna różnica między 

otoczką, a żelem opiera się na stopniu usieciowania, który jest niższy w przypadku 

żelu. Pomimo ulepszeń dokonanych na przestrzeni lat w zakresie projektowania urządzeń 

i technologii produkcji, długoterminowe bezpieczeństwo implantów piersi jest nadal 

kwestionowane [1]. Starzenie się materiału wiąże się z powolnym procesem degra-

dacji, który obejmuje wiele procesów fizycznych i chemicznych. Do przyczyn degradacji 

implantu piersi zaliczamy m.in. dodatkowe usieciowanie, które powoduje kruchość 

silikonu; pęcznienie powłoki silikonowego elastomeru; degradacja wywołana kontaktem 

z lipidami; degradacja polimeru bazowego do materiału o niższej masie cząsteczkowej [3].  

Ramiao i in. [3] przeprowadzili badanie, którego celem było scharakteryzowanie 

degradacji implantów piersi w „normalnych” warunkach fizykochemicznych typowych 

dla organizmu człowieka (temperatura równa 37ºC i pH 7,4), ponadto odtworzono 

również proces zapalny (pH 4,0). Wyniki spektroskopii fourierowskiej w podczerwieni 

(FTIR) wykazały, że główne wiązania chemiczne materiału pozostały nienaruszone po 

12 tygodniach degradacji. Pomimo tego zaobserwowano usztywnienie materiału 

w czasie, co może zmieniać tarcie mechaniczne, tkanka-tkanka i/lub tkanka-implant, 

wpływając znacząco na zachowanie materiału implantu w ciele kobiety, gdy jest on 

poddany zewnętrznym obciążeniom mechanicznym, takim jak aktywność fizyczna. 

Ostatecznie zmiany te mogą wpływać na trwałość implantu [3]. Inne badania wykazały, 

że pod wpływem skrajnych wahań pH następuje rozszczepienie łańcucha polimero-

wego na mniejsze cząsteczki PDMS, co skutkuje modyfikacją wielu właściwości mate-

riału [1]. Garabedian i wsp. [10] w badaniu uszkodzeń in vivo różnych teksturowanych 

implantów piersi wykazali, że protezy mimo uszkodzenia zachowują swój pierwotny 
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wygląd morfologiczny, tj. nie dochodzi do całkowitego zniszczenia ich pierwotnych 

struktur [10]. W badaniu przeprowadzonym przez Mello Gindri i wsp. [1] zbadano 

właściwości mechaniczne i fizykochemiczne implantów piersi od pięciu różnych 

producentów. Morfologię materiału, skład, krystaliczność, stopień usieciowania oraz 

wytrzymałość mechaniczną oceniano w otrzymanych próbkach po degradacji w roz-

tworach kwasowych i zasadowych w temperaturze 37,5ºC. Ekspozycja próbek na kwa-

sowe i zasadowe środowisko trwała 90 dni. Wyniki wykazały, że gęstość usieciowania 

ma istotny wpływ na wytrzymałość mechaniczną PDMS, tzn. próbki o wyższym 

usieciowaniu wykazywały lepszą odporność mechaniczną. Niezależnie od warunków 

środowiska badane implanty uległy procesowi degradacji, jedynie stopień usieciowania 

nie zmienił się podczas badania [1]. Aby w pełni zrozumieć biologiczne podstawy 

procesu degradacji, należałoby ocenić także takie aspekty, jak utlenianie wywołane 

utleniaczami wytwarzanymi przez tkanki i degradację enzymatyczną. Utrata masy 

ciała kobiety i częstotliwość obciążania piersi podczas wysiłku fizycznego również 

może mieć istotny wpływ na badany materiał [3]. 

Implanty piersi pokryte pianką poliuretanową charakteryzują się najniższym prawdo-

podobieństwem przykurczu torebki, ponadto redukują możliwość przemieszczenia 

implantu. Stwierdzono, że niski odsetek tych powikłań utrzymuje się przez co najmniej 

15 lat po implantacji. Udowodniono, że implanty pokryte pianką poliuretanową są 

bezpieczne przez ponad cztery dekady stosowania u ludzi. Niestety istnieją liczne 

obawy ze strony lekarzy i chirurdzy często sięgają po implanty piankowe dopiero w przy-

padku powtórnej operacji, gdy pacjentka zgłasza się z przykurczem torebki, rotacją lub 

przemieszczeniem implantu. Ograniczanie użycia tego typu protez wiązało się z oba-

wami wystąpienia wysięku płynu surowiczego lub infekcji, a także wzrostu częstotli-

wości przykurczów w późniejszym okresie. Niepokojące były również twierdzenia, że 

produkty degradacji pianki poliuretanowej zawierały 2,4 toluenodiaminę (2,4 TDA), 

znany czynnik rakotwórczy u gryzoni w dużych dawkach. Wszystkie te zarzuty zostały 

obalone [17]. 

4. Możliwości nanomateriałów  

Stwierdzono, że włączenie nanomateriałów do już istniejących polimerów może 

spowodować zmniejszenie częstości pękania implantu i rozwoju biofilmu bez wpływu 

na biokompatybilność protezy. Inteligentna kombinacja nanomateriałów, antybiotyków 

i leków może być rozwiązaniem dzisiejszych problemów. Istnieje możliwość poprawy 

powierzchni implantu piersi poprzez wprowadzenie nanoskalowych systemów 

dostarczania leków, co ma znaczące korzyści dla pacjentów onkologicznych. Chociaż 

silikon pozostaje głównym materiałem przy rekonstrukcji piersi, inne biomateriały, 

takie jak celuloza nanostrukturalna, również cieszą się zainteresowaniem. Nanoceluloza 

może być zorganizowana w różnorodne struktury trójwymiarowe o kontrolowanej gru-

bości. Ponadto ma niezwykłe właściwości fizyczne, wyjątkową chemię powierzchni, 

jak również biokompatybilność, biodegradowalność i niską toksyczność, co czyni ten 

materiał lepszym kandydatem do zastosowania w implantach biomedycznych [2]. 

Tabela 2 zawiera podsumowanie kluczowych cech, które czynią nanomateriały obiecu-

jącymi dla poprawy właściwości istniejących materiałów.  
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Interesującym rozwiązaniem może być zastosowanie nanocząstek na powierzchni 

implantu. Nanocząstki srebra i miedzi wykazują doskonałe właściwości przeciwdrob-

noustrojowe i są wysoko cenione przez badaczy. W jednym z badań wytworzono 

kompozytowe nanostrukturalne powłoki AgSiO2, a następnie powierzchnię zbadano, 

wykorzystując skaningowy mikroskop elektronowy (SEM). Stwierdzono, że bakterie 

gronkowca złocistego hodowane na czystym SiO2 mają nienaruszoną i globalnie 

ukształtowaną otoczkę, natomiast na próbkach wzbogaconych o srebro zaobserwowana 

została uszkodzona struktura komórkowa bakterii przyczepionych do powierzchni cząstek 

[18]. Natomiast w badaniu SEM próbek czterech implantów piersi: bez nanometali, 

z nanocząstkami srebra, miedzi i niklu, które znajdowały się przez dziewięć miesięcy 

w roztworze bakteryjnym, zaobserwowano liczne bakterie, a także kolonie biofilmu na 

powierzchni. Oznacza to, że po dziewięciu miesiącach przebywania w roztworze bak-

teryjnym nanocząstki metali zawarte w implantach przestały oddziaływać na drobno-

ustroje, tym samym pozwalając na ich rozwój [19].  

Tabela 2. Wybrane przykłady konkretnych cech nanomateriałów, które można wykorzystać do poprawy 

właściwości materiałów implantów piersi  

Nanomateriał Zastosowanie 

Nanocząstki srebra, miedzi Zapobieganie infekcji 

Nanocząstki tlenków metali  Zapobieganie infekcji 

Grafen  Zapobieganie infekcji,  

Zapobieganie pęknięciu implantu piersi  

Nanocząstki złota  Wzmocnienie wydajności radioterapii raka piersi  

Nanodiamenty  Pomoc w gojeniu po operacji  

Nanorurki węglowe i nanodruty  Zapobieganie pęknięciu  

Tekstura powierzchni  Zapobieganie przykurczowi torebki  

Źródło: opracowanie na podstawie [2]. 

5. Podsumowanie  

Operacje związane z wykorzystaniem implantów piersi są jednymi z najczęściej prze-

prowadzanych zabiegów chirurgii plastycznej, dlatego istotne jest, aby zminimalizować 

ryzyko powikłań. Do najczęściej występujących zalicza się: obrzęk, wysięk, krwiaki, 

problemy z gojeniem ran oraz infekcje. Zakłada się, że infekcja jest głównym czynni-

kiem prowadzącym do degradacji implantu. Agresywne środowisko gospodarza, ciągłe 

zmiany pH i temperatury przyczyniają się do degradacji implantu. Literatura podaje, że 

proces ten może spowodować uwolnienie cząsteczek silikonu, które mogą zaostrzyć 

proces zapalny. Usztywnienie materiału protezy z czasem użytkowania zmienia tarcie 

mechaniczne na granicy tkanka-implant, wpływając znacząco na zachowanie mate-

riału implantu w ciele kobiety, podczas ekspozycji na zewnętrzne obciążenia mecha-

niczne. Ponadto w przypadku obecności czynnika zapalnego, np. infekcji, torebka może 

zgęstnieć lub zwapnieć. Bakterie obecne na powierzchni implantu mają tendencje do 

tworzenia biofilmu, próbuje się temu zapobiegać, wykorzystując protezy o gładkiej po-

wierzchni, ukierunkowaną nanoteksturyzację lub nanomateriały np. nanocząstki srebra. 
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Streszczenie  
W artykule przedstawiono problematykę związaną z implantacją protez piersiowych. Manuskrypt ma na 
celu usystematyzowanie wyników badań z ostatnich lat wraz z aspektami, takimi jak: częstotliwość wystę-
powania powikłań oraz ich rodzaj, czynniki predysponujące, nowoczesne metody zapobiegania infekcjom, 
a także porusza kwestię degradacji materiału wykorzystywanego na implanty.  
Słowa kluczowe: implanty piersi, degradacja, infekcje, nanomateriały 

Problems of implantation of breast implants – literature review 

Abstract  
The article presents the issues related to the implantation of breast implants. The intent was to systematize 
the results of research that was conducted several years back, and analyze them in terms of: frequency of 
complications, their type, risk factors and modern methods of preventing them. The article concern the 
degradation of the material used for implants. 
Keywords: breast implants, degradation, infection, nanomaterials 
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Paulina Śmiałek1, Beata Jędrzejewska2 

Przegląd najnowszych osiągnięć w projektowaniu 

rodnikowych układów fotoinicjujących z zakresu UV-Vis 

do zastosowań w druku 3D i stomatologii 

1. Wprowadzenie  

Polimeryzacja rodnikowa (FRP, ang. free radical polymerization) jest reakcją 
łańcuchową łączenia się cząsteczek monomeru, w której centrum aktywnym rosnącego 

łańcucha jest wolny rodnik, powstały w wyniku rozpadu inicjatora pod wpływem 

temperatury lub promieniowania elektromagnetycznego. Gdy tym czynnikiem jest światło, 
reakcję nazywa się fotopolimeryzacją [1-3].  

Niezbędnym składnikiem kompozycji polimeryzującej jest fotoinicjator, który pod 

wpływem promieniowania elektromagnetycznego generuje wolne rodniki. Ze względu 

na liczbę składników, fotoinicjatory można podzielić na dwa rodzaje: fotodysocjujące 
i układy fotoinicjujące złożone z absorbera promieniowania, tzw. sensybilizatora (Sen) 

oraz koinicjatora (co-In) (rys. 1). Sensybilizator, będąc w stanie wzbudzonym po zaab-

sorbowaniu kwantu promieniowania, tworzy kompleks spotkaniowy z koinicjatorem, 
po czym następuje przeniesienie atomu wodoru lub elektronu. W wyniku procesu 

przeniesienia elektronu (ET) lub atomu wodoru tworzy się para rodnikojonów lub 

rodników, które po procesie separacji są zdolne do zainicjowania reakcji polimeryzacji 

[1, 4, 5]. 

 
Rysunek 1. Uproszczony mechanizm inicjowania reakcji polimeryzacji przez dwuskładnikowy układ 

fotoinicjujący, opracowanie własne na podstawie [4] 

W porównaniu z polimeryzacją rodnikową inicjowaną termicznie, reakcja fotopo-
limeryzacji zachodzi w znacznie niższych temperaturach, a w pełni utwardzony materiał 

można otrzymać już w kilka sekund. Ponadto fotopolimeryzację można prowadzić 

w warunkach bezrozpuszczalnikowych, co zmniejsza ślad węglowy, dzięki czemu 
technika ta w mniejszym stopniu oddziałuje na środowisko. W aspekcie prowadzenia 

procesu zaletą jest możliwość kontroli przebiegu reakcji (jej szybkości i obszarów, 

w których monomery polimeryzują) oraz minimalizacja kosztów, co wynika z niższych 

nakładów energetycznych, które, oprócz temperatury, mogą być wynikiem stosowania 
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2 beata@pbs.edu.pl, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja 
Śniadeckich. 
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promieniowania o niskich długościach fal, jakie jest np. potrzebne do utwardzenia nie-

których żywic [2, 3]. 

Jeszcze do niedawna zastosowania fotopolimeryzacji, głównie wzbudzanej promie-
niowaniem UV, ograniczały się do produkcji klejów i powłok, w tym lakierów np. do 

farb bezrozpuszczalnikowych oraz do mebli [15]. Obecnie fotopolimery są wykorzy-

stywane w wielu gałęziach przemysłu, np. mikro- i nanoelektronice, optoelektronice, 

przemyśle drukarskim, w tym druku 3D i 4D. Fotopolimeryzacja ma również istotne 
znaczenie w medycynie i stomatologii [3, 6, 7]. 

Wzrost znaczenia fotopolimeryzacji w wielu dziedzinach życia, przyczynił się do 

intensyfikacji badań prowadzonych w tym obszarze. Poszukuje się nowych mono-
merów, źródeł światła, jak również metod monitorowania przebiegu reakcji [5, 8-11]. 

Przedmiotem badań są również fotoinicjatory, wśród których wyróżnia się dwa 

podstawowe typy:  

• fotoinicjatory I rodzaju (fotodysocjujące, jednoskładnikowe), w których pod wpły-
wem promieniowania elektromagnetycznego zerwaniu ulega konkretne wiązanie, 

w wyniku czego powstają rodniki;  

• fotoinicjatory II rodzaju, które są układami dwuskładnikowymi złożonymi z sen-

sybilizatora i koinicjatora.  

Prowadzone obecnie badania w obrębie układów fotoinicjujących skupione są na 
poszukiwaniu nowych sensybilizatorów charakteryzujących się wysoką absorbancją 

w zakresie widzialnym, co ma znaczenie ekologiczne i ekonomiczne, związane z ograni-

czeniem emisji ozonu i szkodliwego działania promieniowania UV oraz z tańszą 
energią. Jako źródło promieniowania można wykorzystać światło słoneczne, lampy 

halogenowe, diody laserowe i diody elektroluminescencyjne. Zastosowanie fotoinicja-

torów absorbujących promieniowanie długofalowe pozwala na prowadzenie polime-
ryzacji w grubszych warstwach. W charakterze sensybilizatorów stosuje się różne 

barwniki, których strukturę chemiczną modyfikuje się w celu nadania im określonych 

właściwości fizykochemicznych. Istotną właściwością w projektowaniu wysokowy-

dajnych fotoinicjatorów jest ich reaktywność fotochemiczna. Fotoinicjator powinien 
mieć odpowiednie własności spektralne, tzn.: (i) pasmo absorpcji wyraźnie różniące się 

od pasm absorpcji pozostałych związków wchodzących w skład mieszaniny poli-

meryzującej; (ii) zdolność absorpcji promieniowania w zakresie widm dostępnych 
źródeł promieniowania; (iii) odpowiednio długi czas życia stanu wzbudzonego [5, 12]. 

Powinna go także charakteryzować wysoka wydajność kwantowa tworzenia wolnych 

rodników, będących efektywnymi inicjatorami reakcji polimeryzacji oraz dobra roz-

puszczalność w monomerze. 
Interesującym przykładem są sensybilizatory wykorzystywane do produkcji bio-

materiałów, które podczas naświetlania ulegają związaniu z siecią polimerową. Ponadto 

poszukuje się układów rozpuszczalnych w wodzie, co pozwoli na produkcję hydro-
żelowych biomateriałów do zastosowań medycznych [5, 7, 13]. 

Prowadzone badania mają również na celu opracowanie nowych koincjatorów. Do 

zastosowań medycznych testuje się układy, w których koinicjatorami zamiast amin są 
np. kwasy organiczne, ponieważ aminy mogą reagować z grupami karboksylowymi 

obecnymi w cząsteczce monomeru, co prowadzi do ich zużycia i obniżenia wydajności 

układu inicjującego. Ponadto aminy są czynnikiem cytotoksycznym i genotoksycznym. 



 
Paulina Śmiałek, Beata Jędrzejewska 

 

200 
 

Celem pracy jest zaprezentowanie obecnych trendów w syntezie i badaniu nowych 

układów fotoinicjujących w zakresie promieniowania UV-Vis do inicjowania polimeryzacji 

rodnikowej oraz ich potencjalnego zastosowania w druku 3D i 4D oraz w stomatologii. 

2. Fotopolimeryzacja rodnikowa w druku 3D i 4D 

Jednym z podstawowych zastosowań fotopolimeryzacji jest druk 3D i 4D. Druk 3D 

umożliwia wytwarzanie złożonych, przestrzennych elementów na podstawie trójwymia-

rowego modelu poprzez utwardzanie materiału nakładanego warstwa po warstwie. Cechą 

wyróżniającą tę metodę przetwarzania żywic światłoczułych jest wysoki poziom pre-
cyzji tworzenia trójwymiarowych obiektów o bardzo złożonej strukturze przestrzennej 

oraz możliwość kontrolowania właściwości optycznych, chemicznych i mechanicznych 

wytwarzanych prototypów. W drukarkach 3D w zależności od źródła światła, za po-
mocą którego inicjuje się reakcję polimeryzacji, stosuje się trzy różne techniki: 

(i) stereolitografię (SLA), czyli utwardzanie żywic za pomocą promieniowania emito-

wanego przez laser; (ii) cyfrowe przetwarzanie światła (DLP), tj. utwardzanie fotopoli-
merów za pomocą światła emitowanego przez projektor cyfrowy oraz (iii) ciągłą 

produkcję ciekłego interfejsu (CLIP), opartą na utwardzaniu żywic polimerowych 

światłem UV, którego źródło znajduje się pod basenem z żywicą. Technika ta jest 

stosowana do tworzenia gładkich obiektów o różnych kształtach. Drukowanie w tech-
nice 3D umożliwia produkcję materiałów o wysokiej rozdzielczości i małych, rzędu 

kilku mikrometrów rozmiarach. Rozwój rodnikowej fotopolimeryzacji przestrzennej 

umożliwiający uzyskanie wydruków skomplikowanych i jednocześnie niesamowicie 
precyzyjnych przyczynił się do dynamizacji badań nad wykorzystaniem druku 3D 

m.in. w projektowaniu urządzeń biomedycznych, robotyce, chirurgii, inżynierii tkan-

kowej czy stomatologii [5, 7, 14-16].  

W ostatnich latach dokonano nowego, istotnego odkrycia dotyczącego materiałów 
przeznaczonych do druku przestrzennego. Choć odkrycie to dotyczy właściwości 

samych materiałów, to proces ich wytwarzania określa się mianem druku 4D, przy 

czym należy zaznaczyć, że jest to proces drukowania 3D, a czwarty wymiar stanowi 
czas. Wydrukowany przedmiot, w odpowiedzi na bodziec zewnętrzny, taki jak woda, 

temperatura, pH, światło itp., zmienia swoje właściwości i funkcjonalność w czasie. 

Jedną z dziedzin, w której druk 4D może odegrać ważną rolę, jest inżynieria komór-
kowa. Materiały o zmiennych właściwościach i kształtach w funkcji czasu pozwolą na 

wyhodowanie komórek i tkanek bardziej podobnych do tych występujących w orga-

nizmie ludzkim [14-16]. 

2.1. Naturalne rusztowanie chalkonowe w systemach fotoinicjujących 

Badania dotyczące inicjowania reakcji polimeryzacji przez układy fotoinicjujące 
zawierające jako sensybilizator pochodne chalkonu pod kątem zastosowania w druku 

przestrzennym są opisane w wielu pracach [17-19]. 

Chalkony są związkami organicznymi o żółtym zabarwieniu z grupy nienasyconych 
ketonów aromatycznych. Ich źródłem jest wiele roślin, w tym te stanowiące stałe 

elementy diety ludzkiej, warzywa, owoce, herbata i soja. Ponadto związki te cieszą się 

dużym zainteresowaniem ze względu na swoje właściwości antybakteryjne, przeciw-
zapalne, przeciwdrobnoustrojowe, przeciwgrzybicze, przeciwutleniające, cytotoksyczne 

i przeciwnowotworowe. Ekstrakty roślinne bogate w chalkony bada się pod kątem 
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wykorzystania w charakterze leków lub konserwantów żywności [20]. Ze względu na 

nienasycone wiązania podwójne w łańcuchu alifatycznym i obecność pierścieni aroma-

tycznych, charakteryzują się rozbudowanym układem sprzężonych wiązań  przez co 

wykazują absorpcję w zakresie promieniowania UV-Vis. Ponadto położenie maksimum 

absorpcji jest uwarunkowane rodzajem, ilością i położeniem podstawników, jakie się 
znajdują w strukturze związku. Dla niektórych chalkonów, zawierających grupę ferro-

cenową, maksimum to położone jest przy około 600 nm [21]. Intensywna absorpcja 

promieniowania w zakresie UV-Vis spowodowała, że chalkony są testowane jako 
sensybilizatory w układach fotoinicjujących.  

W pracy, która ukazała się w 2021 roku w Dyes and Pigments [22] Jacques Lalevée 

i współpracownicy opisują wyniki badań dotyczące fotopolimeryzacji i zastosowań 

druku 3D/4D przy użyciu nowo opracowanych barwników na bazie naturalnego 
rusztowania chalkonowego. Autorzy pracy zsyntezowali 18 różnych pochodnych ben-

zylidynoacetofenonu (10 z grupami alkoksylowymi i 8 z grupą ferrocenową) i zasto-

sowali je jako sensybilizatory w trójskładnikowych układach zawierających jako 
koinicjatory: 4-N,N-dimetyloaminobenzoesan etylu (EDB) i heksafluorofosforan  

di-tert-butylodifenylo-jodoniowy (Iod) do fotoinicjowania polimeryzacji rodnikowej 

diakrylanu poli(glikolu etylenowego) (PEG-diakrylan, PEGDA). Na rysunku 2 przed-
stawione są struktury związków wykorzystanych do badań. Kinetykę reakcji fotopoli-

meryzacji badali dla warstw o różnej grubości, tj.: 0,1 mm i 2 mm, w tym celu odpo-

wiednią objętość kompozycji polimeryzującej umieścili między cienkimi polipropyle-

nowymi (PP) płytkami nieabsorbującymi światła, a następnie tak przygotowane próby 
naświetlali promieniowaniem o dwóch długościach fali: 405 nm i 375 nm. 

Uzyskane przez nich wyniki pokazały, że wyższą konwersję akrylanu uzyskano 

przy naświetlaniu próbek promieniowaniem o długości fali 405 nm w porównaniu 
z układem dwuskładnikowym Iod/EDB, który stanowi próbę odniesienia – wyjątek 

stanowiły chalkony z grupą ferrocenową uczulane promieniowaniem o długości fali 

375 nm. Według autorów pracy mogło to być związane z prowadzeniem procesu 
w temperaturze pokojowej albo tego, że ferroceny są zwykle stosowane jako fotoini-

cjatory kationowe do indukowania polimeryzacji związków epoksydowych. Analizując 

przedstawione przez autorów wykresy zależności stopnia konwersji od czasu naświe-

tlania światłem o długości fali 405 nm, można zauważyć, że dla niektórych badanych 
układów maksymalny stopień konwersji uzyskany był już po 50 s, pomimo że każdą 

z próbek naświetlano 200 s. Porównując czas naświetlania, po którym monomer osiągnął 

maksymalny stopień konwersji, autorzy wskazali dwa sensybilizatory różniące się 
położeniem grupy metoksylowej (związki A2 i A3), które okazały się najlepszymi 

sensybilizatorami w badanych układach fotoinicjujących [22]. Przykładowe wyniki ich 

badań są zebrane w tabeli 1. 

Tabela 1. Stopnie konwersji monomeru akrylanowego w funkcji czasu dla najbardziej efektywnych 
trójskładnikowych układów inicjujących zawierających barwnik chalkonowy 

Związek 
Stopień konwersji monomeru (%) 

warstwa 0,1 mm warstwa 2 mm 

A2: R1 = OMe; R3 i R4 = OBu; R2 i R5 = H 90 90 

A3: R2 = OMe; R3 i R4 = OBu; R1 i R5 = H 88 92 

A5: R1 = OMe; R3 i R5 = OBu; R2 i R4 = H 96 80 
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A8: R1 = OMe; R3 = N(Et)2; R5 = OC12H25; R2 i R4 = H 80 91 

A9: R1 = OMe; R3 = N(Me)2; R2, R4 i R5 = H 80 93 

C16: R3 = NO2 93 51 

B17: R2 = N(Ph)2 96 – 

Próba odniesienia (Iod + EDB) 76 91 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [22]. 

 
Rysunek 2. Wzory strukturalne związków stanowiących skład mieszaniny polimeryzującej, opracowanie 

własne na podstawie [22] 

W kolejnym etapie badań autorzy pracy przetestowali sensybilizatory chalkonowe 

o najwyższych stopniu konwersji monomeru pod kątem zastosowania w technice druku 

3D i 4D [22]. Obiekty przestrzenne otrzymali w wyniku działania na kompozycję poli-

meryzującą promieniowaniem elektromagnetycznym o długości fali 405 nm. Gotowe 
trójwymiarowe obiekty charakteryzowały się doskonałą rozdzielczością przestrzenną. 

Następnie zbadali kinetykę pęcznienia wydrukowanych obiektów, aby określić przy-

datność opracowanych kompozycji fotoutwardzalnych w druku 4D. Zaobserwowali, że 
gotowy materiał charakteryzuje się pamięcią kształtu, co pozwala na potencjalne 

wykorzystanie układów chalkonowych w druku 4D [22]. 

W tym samym roku zespół pod kierunkiem Ming Jin w charakterze sensybili-

zatorów przetestował chalkony o bardziej rozbudowanej strukturze (rys. 3) [21]. 
Wszystkie zaprojektowane związki absorbowały promieniowanie elektromagnetyczne 
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w zakresie widzialnym, z wyjątkiem C-Ph, posiadającego λmax,ab w obszarze nadfioletu. 

Naukowcy wykorzystali je wraz z inicjatorem EDB w dwuskładnikowych układach 

fotoinicjujących do inicjowania polimeryzacji rodnikowej triakrylanu trimetylolopropanu 
(TMPTA). Próbki naświetlali promieniowaniem o długości fali 385 nm, 405 nm i 425 nm. 

Zauważyli, że układ C-Ph/EDB inicjuje reakcję jedynie przy naświetlaniu światłem 

o długości fali 385 nm, co wynika z właściwości absorpcyjnych chalkonu. Natomiast 

C-Cz i C-TPA w obecności EDB okazały się najskuteczniejszymi sensybilizatorami 
niezależnie od długości fali promieniowania, którym naświetlano próbki. Układy te 

charakteryzowały się najwyższą szybkością polimeryzacji i stopniem konwersji mono-

meru wynoszącym odpowiednio 54,1% i 58,5% [21].  

 
Rysunek 3. Wzory strukturalne monomeru i pochodnych chalkonowych użytych w charakterze 

sensybilizatorów w pracy [21] 

2.2. Metakrylanowe pochodne chinizaryny pełniące jednocześnie funkcję 

sensybilizatora i środka sieciującego 

Druk 3D zajmuje ważne miejsce w medycynie, w tym głównie w stomatologii, 

inżynierii tkankowej oraz protetyce. Wiele fotoinicjatorów czułych w zakresie światła 
widzialnego nadaje się do inicjowania fotoutwardzania materiałów światłoczułych 

w druku 3D, ale nie spełnia wymagań dla materiałów biologicznych ze względu na 

niestabilność migracyjną lub cytotoksyczność. Dlatego w zastosowaniach medycznych 
należy unikać uwalniania fotosensybilizatorów z gotowych materiałów.  

Do inicjowania fotopolimeryzacji w świetle widzialnym najczęściej stosuje się 

fotoinicjatory typu II. Nie wszystkie składniki układu fotoinicjujące są chemicznie 

związane z siecią polimerową. Jeśli związki te nie są biokompatybilne, rozwiązaniem 
jest modyfikacja ich struktury w taki sposób, aby umożliwić ich kopolimeryzację 

z właściwymi monomerami [23]. 

Versace i współpracownicy w pracy opublikowanej w 2022 roku w ACS Applied 
Polymer Materials [23] opisują syntezę mono- i dimetakrylowych pochodnych chini-



 
Paulina Śmiałek, Beata Jędrzejewska 

 

204 
 

zaryny (odpowiednio Q-1Ac i Q-2Ac; rys. 4) oraz ich zastosowanie jako sensybili-

zatory w układach fotoinicjujących polimeryzację akrylanu oleju sojowego (SOA; 

Rysunek 5). Kinetykę reakcji badali metodą RT-FTIR, stosując różne długości fal 
promieniowania wzbudzającego: 405 nm, 455 nm, 470 nm oraz lampę ksenonową. 

Badane układy fotoinicjujące poza zsyntezowanymi sensybilizatorami zawierały jako 

koinicjatory sól jodoniową (Iod) oraz donory atomu wodoru: (N-metylodietanolo-

aminę, MDEA) lub trójfunkcyjny tiol (TT). W kompozycjach referencyjnych jako 
sensybilizatory zastosowali antrachinon (AQ), chinizarynę (QZ), benzofenon (BP) 

i kamforochinon, stosując wspomniane koinicjatory oraz TMPTA jako monomer. Celem 

ich badań było zaprojektowanie układu fotoinicjującego czułego na światło widzialne 
do zastosowania w druku 3D zawierającego monomer pochodzenia naturalnego [23]. 

 
Rysunek 4. Wzory strukturalne przykładowych a) sensybilizatorów − modyfikowanych grupami akrylanowymi 

pochodnych chinizaryny oraz b) inicjatora − N-metylodietanoloaminy; opracowanie własne na podstawie [23] 

Uzyskane przez autorów pracy wyniki wskazały, że wszystkie zaproponowane 
układy fotoinicjujące zawierające Iod, MDEA i TT jako koinicjatory są w stanie gene-

rować rodniki inicjujące reakcję polimeryzacji pod wpływem światła widzialnego. 

Porównując stopień konwersji monomerów i właściwości otrzymanych polimerów, 

autorzy pracy wykazali, że układy fotoinicjujące na bazie akrylanowych pochodnych 
chinizaryny mają porównywalne zdolności fotoinicjujące do układów referencyjnych. 

W przypadku polimeryzacji akrylanu oleju sojowego najwyższym stopniem konwersji 

wiązań nienasyconych charakteryzowały się układy naświetlane przy 405 nm w lami-
natach, dając wyniki zbieżne do próbek referencyjnych, co znajduje potwierdzenie 

w danych przedstawionych w tabeli 2 [23].  

 
Rysunek 5. Wzór monomeru – akrylanu oleju sojowego (SOA), opracowanie własne na podstawie [20] 
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Tabela 2. Stopień konwersji monomeru w zależności od zastosowanego układu fotoinicjującego; natężenie 
promieniowania 60 mW/cm2; długość fali promieniowania wzbudzającego 405 nm 

Badany 

układ 

Stopień konwersji monomeru (%) 

TMPTA SOA 

warunki 

tlenowe 

warunki 

beztlenowe 

warunki 

tlenowe 

warunki 

beztlenowe 

AQ/Iod np 60 84 98 

BP/Iod np 11 16 86 

CQ/Iod - - 42 89 

QZ/Iod 17 15 30 72 

Q-1Ac/Iod np 39 61 82 

Q-2Ac/Iod np 51 61 85 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [23, 24]. 

Naukowcy ocenili również jak wbudowanie barwnika do sieci polimerowej wpływa 
na właściwości otrzymanego polimeru. Wykazali m.in., że produkt stał się fotoaktywny, 

co skutecznie hamuje adhezję bakterii na ich powierzchni, a właściwości mechaniczne 

otrzymanego produktu znacznie się poprawiły [23]. 
Badania nad zastosowaniem układu Q-2Ac/Iod jako fotoinicjatora w kompozycjach 

fotoutwardzalnych opartych na SOA do druku 3D, wykazały, że otrzymane obiekty 

przestrzenne charakteryzują się dobrą rozdzielczością i wykazują jednocześnie właści-

wości antybakteryjne. Biorąc to pod uwagę, autorzy stwierdzili, że opracowana przez 
nich kompozycja fotoutwardzalna do druku 3D oparta na monomerze pochodzenia 

naturalnego oraz zawierająca fotoinicjator wbudowujący się do sieci polimerowej, 

aktywowany światłem widzialnym, ma duży potencjał w zakresie projektowania 
bezpiecznych biomateriałów do zastosowań biomedycznych [23, 25, 26]. 

2.3. Pochodne 5,12-dihydroindolo[3,2a] karbazolu w dwuskładnikowych 

układach inicjujących 

Innym przykładem fotoinicjatorów stosowanych do druku 3D są pochodne karba-
zolu, np. 5,12-dihydroindolo[3,2-a]karbazol o policyklicznej strukturze, której szkielet 

tworzą dwa karbazole mające wspólny pierścień benzenowy. Przykładowe struktury 

opracowanych przez zespół Jacques Lalevée pochodnych karbazolu charakteryzujących 
się wysoką absorbancją światła widzialnego są zaprezentowane na rysunku 6. Efekt ten 

uzyskali, modyfikując strukturę macierzystą, absorbującą promieniowanie w zakresie 

UV, przez wprowadzenie podstawników, takich jak grupa nitrowa, acetylowa lub 

łańcuch alifatyczny o sześciu atomach węgla [27]. 
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Rysunek 6. Wzory badanych sensybilizatorów karbazolowych a) ogólny; c) najbardziej wydajny w cienkich 

warstwach; d) najbardziej wydajny w grubych warstwach; b) i e) testowane w druku 3D;  
opracowanie własne na podstawie [27] 

Ponieważ barwniki te bez udziału koinicjatora nie inicjują reakcji polimeryzacji 

rodnikowej tetraakrylanu di(trimetylolopropanu) (TA) (rys. 7), autorzy pracy zastosowali 
je jako sensybilizatory w dwuskładnikowych układach fotoinicjujących z solą jodoniową 

(Iod) w roli akceptora elektronu. Kinetykę reakcji polimeryzacji badali w warstwach 

o dwóch grubościach (0,25 μm i 1,4 mm) w warunkach o ograniczonej dostępności 
tlenu, naświetlając kompozycję polimeryzującą promieniowaniem o długości fali 405 nm. 

Niezależnie od grubości warstwy, dla wszystkich testowanych układów fotoinicjujących 

uzyskali wysoki stopień konwersji akrylanu. Najlepszym układem do fotoutwardzania 
kompozycji w cienkich warstwach okazał się układ z barwnikiem C5. Naukowcy stwier-

dzili, że uzyskane stopnie konwersji monomeru nie wynikają bezpośrednio z właści-

wości absorpcyjnych testowanych związków karbazolowych, lecz związane są z ich 

reaktywnością fotochemiczną w obecności soli jodoniowej oraz z różną reaktywnością 
generowanych rodników inicjujących reakcję polimeryzacji. W przypadku grubych 

warstw układy barwnik/Iod również efektywnie inicjowały reakcję polimeryzacji, ale 

w przypadku niektórych barwników stopnie konwersji były niskie w porównaniu 
z wynikami uzyskanymi dla cienkich warstw. Według autorów pracy może być to 

związane z efektem „filtra wewnętrznego”. Mechanizm inicjowania reakcji polimeryzacji 

został zaproponowany w oparciu o wyniki uzyskane na podstawie kilku technik 

pomiarowych, w tym woltamperometrii cyklicznej, spektroskopii absorpcji UV-Vis 
i fotoluminescencji, a także fotolizy dla różnych układów barwnik/Iod [27]. Autorzy 

wskazali, że w przypadku badanych układów fotoinicjujących w wyniku fotoindukowa-

nego przeniesienia elektronu i reakcji następczych tworzy się kationorodnik barwnika 
(pochodnej 5,12-dihydroindolo[3,2a]karbazolu) oraz rodnik arylowy będący wynikiem 

rozpadu rodnika diarylojodoniowego. Nie doprecyzowali jednak, jakie rodniki bez-

pośrednio inicjują reakcję polimeryzacji tetraakrylanu di(trimetylolopropanu) i jak ich 
reaktywność wpływ na szybkość procesu. 
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Rysunek 7. Wzór monomeru, opracowanie własne na podstawie [27] 

Naukowcy ci, analizując wyniki, uznali systemy oparte na barwnikach C4 i C5 za 

najbardziej efektywne, dlatego przetestowali je pod kątem zastosowania w druku 3D, 

wykorzystując promieniowanie elektromagnetyczne o długości fali 405 nm do 
fotoutwardzania żywic. Wykazali, że otrzymane obiekty 3D charakteryzują się wysoką 

rozdzielczością i bardzo krótkim czasem zapisu (~2 min) [27].  

Autorzy pracy uważają, że uzyskane wyniki są obiecujące, a wyzwaniem pozostaje 

opracowanie nowych systemów fotoinicjujących absorbujących promieniowanie przy 
dłuższych długościach fal, na przykład w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR) w celu 

lepszej penetracji światła w grubych warstwach [27]. 

2.4. Keto-kumarynowe sensybilizatory w kompozytach z włóknem 

szklanym 

Kolejna grupa fotoinicjatorów oparta jest na pochodnych kumaryny. Kumaryny 

należą do grupy benzopironów, których właściwości biologiczne i fizykochemiczne 

zmieniają się w zależności od budowy chemicznej związku. Wykazują one szerokie 
działanie terapeutyczne, m.in. antybakteryjne, przeciwutleniające, przeciwzapalne, 

przeciwwirusowe i przeciwnowotworowe [28]. Ponadto stosowane są jako środki uspo-

kajające oraz przeciwbólowe. Wielokierunkowe działanie kumaryny i jej pochodnych 
sprawia, że mają zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, np. farmaceutycznym, 

kosmetycznym, tytoniowym, spirytusowym czy spożywczym. Kumaryny są również 

wykorzystywane jako fotoinicjatory. Ponadto ze względu na swoje dobre właściwości 

fotoluminescencyjne znalazły zastosowanie m.in. jako fotouczulacze w ogniwach 
słonecznych [29, 30]. 

Zespół Jacques Lalevée w European Polymer Journal z 2021 roku, opisał dziesięć 

barwników, będących pochodnymi ketokumaryny (rys. 8), które zostały zastosowane 
jako fotosensybilizatory w dwu- lub trójskładnikowych układach fotoinicjujących. 

Koinicjatorami były Iod, EDB, N-fenyloglicyna (NPG) lub Iod/NPG. Jako monomery 

autorzy pracy zastosowali TMPTA i TA [31]. Kompozycje polimeryzujące o grubości 
warstwy 1,4 mm i 0,25 µm były naświetlane laserem o długości fali 405 nm [31]. 

Analiza otrzymanych wyników wykazała, że spośród dwuskładnikowych układów 

fotoinicjujących polimeryzację TA najlepsze efekty osiągnięte zostały dla badanych 

ketokumaryn w obecności NPG, przy czym MeO-Coum8 najskuteczniej fotoinicjo-
wała reakcję polimeryzacji akrylanów w świetle widzialnym bez względu na rodzaj 

inicjatora. Ponadto autorzy ustalili, że MeO-Coum8, 9 i 10 mogą ulegać procesowi 

fotoutleniania i fotoredukcji, a w przypadku związków MeOCoum3, 4, 5 i 6 dominuje 
proces fotoredukcji. Jednocześnie zastosowanie układów trójskładnikowych znacząco 

poprawia efektywność inicjowania reakcji polimeryzacji ze względu na możliwość 

tworzenia się kompleksu z przeniesieniem ładunku (CTC) między Iod i NPG, który 
akceleruje proces inicjowania [31]. 

OO O

OO

O O

O OTA
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Rysunek 8. Wzory strukturalne a) sensybilizatorów na bazie pochodnych keto-kumaryny; b) koinicjatorów, 

opracowanie własne na podstawie [31] 

Opracowane trójskładnikowe układy fotoinicjujące: sensybilizator/Iod/NPG, zostały 

również wykorzystane do otrzymania obiektów przestrzennych z TMPA lub TA 
w oparciu o technikę druku 3D. W krótkim czasie naświetlania naukowcy otrzymali 

obiekty o wysokiej rozdzielczości i dużej grubości (~1900 μm) [31]. 

Tabela 4. Stopień konwersji monomeru uzyskany w wyniku naświetlania światłem widzialnym o długości fali 
405 nm (400 s naświetlania) kompozycji fotoutwardzalnych zawierających trójskładnikowy układ 
fotoinicjujący: Sensybilizator/Iod/NPG 

Sensybilizator 
Stopień konwersji monomeru (%) 

TMPA TA 

MeO-Coum1 73 81 

MeO-Coum2 83 76 

MeO-Coum3 70 83 

MeO-Coum4 71 87 

MeO-Coum5 84 87 

MeO-Coum6 86 87 

MeO-Coum7 70 52 

MeO-Coum8 86 91 

MeO-Coum9 74 84 

MeO-Coum10 78 89 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [31]. 

Ketokumaryny zostały również przetestowane w syntezie fotokompozytów z włó-

knem szklanym. Wiadomo, że kompozyty polimerowe z napełniaczami włóknistymi są 

szeroko stosowane w wielu gałęziach przemysłu, w tym: do budowy wiatraków prądo-
twórczych oraz w lotnictwie. Dzięki zastosowaniu napełniacza nowe materiały charak-

teryzują się dużą lepszymi właściwościami mechanicznymi niż sama matryca polimerowa 
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[32]. Do otrzymania kompozytów z włóknem szklanym naukowcy wykorzystali TMPTA 

w charakterze osnowy i wybrane układy trójskładnikowe MeO-Coum/Iod/NPG jako 

fotoinicjator. Zawartość napełniacza w kompozytach wynosiła 50% wag. Fotoutwar-
dzanie prowadzili, naświetlając kompozycję laserem o długości wiązki 395 nm. Autorzy 

zwrócili uwagę, że dla MeO-Coum2, 5 i 6 otrzymuje się gładkie, w pełni utwardzone 

powierzchnie już po jednym naświetlaniu z każdej strony warstwy kompozytowej. 

Grubość warstw kompozytowych była w granicach 2,8-3,2 mm [31]. 

3. Fotoinicjatory do zastosowań medycznych 

3.1. Metylofluoresceiny i jej pochodne jako sensybilizatory 

Fotoinicjatory odgrywają ważną rolę nie tylko w kompozycjach fotoutwardzalnych 
do druku 3D, ale są niezbędnym składnikiem kompozytów do zastosowań biomedycz-

nych. W pracy [33] Jungkyu K. Lee wraz z zespołem opisali fotoindukowaną kopoli-

meryzację rodnikową diakrylanu poli(glikolu etylenowego) (PEGDA) i N-winylo-

pirolidonu (VP) przy użyciu pochodnych metylofluoresceiny (rys. 9) jako sensybilizatora 
i trietanoloaminy (TEOA) jako koinicjatora [33].  

 
Rysunek 9. Wzory strukturalne badanych w charakterze sensybilizatorów pochodnych metylofluoresceiny, 

koinicjator użyty w układzie z badanymi barwnikami oraz stosowane monomery;  
opracowanie własne na podstawie [33] 

Naukowcy przeprowadzili FRP, stosując żel agarozowy na szkle jako rusztowanie 

do unieruchomienia barwnika. Następnie każdą próbkę potraktowali roztworem zawie-
rającym N-winylopirolidonu, diakrylan poli(glikolu etylenowego) i TEOA. Polimery-

zację rodnikową zainicjowali, naświetlając próbki przez 1 minutę promieniowaniem 

z zakresu widzialnego w warunkach tlenowych. Po zakończeniu reakcji wybarwili pod-
łoże roztworem eozyny Y w celu uwidocznienia utworzonych hydrożeli i przeprowadzili 

badanie kolorymetryczne [33].  
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Stopień hydrożelowania był proporcjonalny do intensywności wybarwienia. Autorzy 

stwierdzili, że stężenie barwnika znacząco wpływa na przebieg polimeryzacji. Przy 

stężeniu 1,0 µM, niezależnie od pochodnej barwnika, otrzymali hydrożele, dla których 
intensywność kolorymetryczna była zbliżona (ok. 30000 a.u.). W próbach o niższym 

stężeniu różnice były bardziej widoczne. W ten sposób stwierdzili, że wydajność 

katalityczna barwników spadała w kolejności (1) > (4) > (3) > (2) [33]. 

Reakcję polimeryzacji metakrylanu 2-hydroksyetylu (HEMA) w roztworze jedno-

fazowym inicjowali, stosując układ barwnik − TEOA w temperaturze pokojowej naświe-
tlając kompozycję przez 5 minut. Wydajność poli(HEMA) była uzależniona od zastoso-

wanego układu fotoinicjującego i zmniejszała się w kolejności (1) > (4) > (2) i (3) [33]. 

Podsumowując, w przytoczonej pracy autorzy ocenili działanie katalityczne metylo-

fluoresceiny i jej pochodnych, przeprowadzając fotopolimeryzację rodnikową w świetle 
widzialnym na powierzchni lub w roztworze jednofazowym. Metylowe pochodne 

fluoresceiny wykazywały różne właściwości katalityczne. Zastąpienie grupy hydroksy-

lowej grupą metylową zmniejszyło wydajność katalityczną w porównaniu z podsta-
wową fluoresceiną. Na podstawie otrzymanych wyników naukowcy stwierdzili, że 

modyfikując odpowiednio strukturę fluoresceiny, można precyzyjnie kontrolować stopień 

hydrożelowania [33].  
Zespół Jungkyu K. Lee zsyntezował pochodną fluoresceiny (rys. 10), którą na-

stępnie wykorzystał jako selektywny katalizator fotoredoks H2O2 [33]. Modyfikacja 

struktury barwnika polegała na wprowadzeniu do eteru metylowego fluoresceiny grupy 

czułej na H2O2 ‒ boronianu arylu. Zdolności fotoinicjujące otrzymanej pochodnej 
w układzie z TEOA przetestowali, inicjując polimeryzację rodnikową VP i PEGDA. 

Reakcję przeprowadzili w obecności i przy braku H2O2. Już po 1 min naświetlania 

zaobserwowali wpływ stężenia H2O2 na przebieg reakcji. Na podstawie otrzymanych 
wyników stwierdzili, że nowa pochodna może inicjować reakcję polimeryzacji jedynie 

w obecności nadtlenku wodoru oraz że w przypadku wykrywania gołym okiem H2O2, 

10 μM katalizatora umożliwia skuteczne wykrycie H2O2 w ilości do 20 μM [33].  

 
Rysunek 10. Pochodna fluoresceiny zastosowana jako katalizator fotoredoks reagujący z H2O2 podczas 

fotopolimeryzacji, opracowanie własne na podstawie [33] 

3.2. Hydrożele do zastosowań medycznych 

Kolejnym wyzwaniem w ramach fotopolimeryzacji jest opracowanie nowych i ulep-

szonych rozpuszczalnych w wodzie środków sieciujących i przyjaznych dla środowiska 

koinicjatorów. Autorzy pracy [34] przygotowali i scharakteryzowali rozpuszczalne 
w wodzie, przyjazne dla środowiska układy fotoinicjujące, składające się z ryboflawiny 

(Rf) jako biokompatybilnego sensybilizatora oraz związków hybrydowych na bazie 

silseskwioksanów (SSOF; rys. 11), posiadających w swojej strukturze grupy metakry-



Przegląd najnowszych osiągnięć w projektowaniu rodnikowych układów fotoinicjujących  
z zakresu UV-Vis do zastosowań w druku 3D i stomatologii 

 

211 
 

lanowe i aminowe, dzięki czemu związki te działają zarówno jako koinicjator, jak 

i środek sieciujący [34].  

Badane koinicjatory mają strukturę oligomeryczną. Ponadto oprócz zdolności do 
inicjowania fotopolimeryzacji w układzie z sensybilizatorem, dzięki grupom metakry-

lowym w swojej strukturze mogą wbudowywać się do sieci polimerowej, co minima-

lizuje ryzyko przenikania nieprzereagowanych cząsteczek inicjatora do mediów oraz 

ogranicza ich obecność w gotowym materiale, niwelując występowanie niepożądanych 
efektów [34]. 

Naukowcy zbadali skuteczność nowych koinicjatorów w fotopolimeryzacji miesza-

niny metakrylanu 2-hydroksyetylu (HEMA) i akrylamidu (AAm) w stosunku wagowym 
9:1, monitorując konwersję wiązań podwójnych za pomocą FTIR w funkcji czasu na-

świetlania. Zauważyli, że układy fotoinicjatorów wykazują różne szybkości polime-

ryzacji w zależności od zastosowanego silseskwioksanu, które były jednak wyższe niż 
w przypadku układu odniesienia opartego na ryboflawinie/trietanoloaminie (TEOA). 

Autorzy stwierdzili, że szybkość polimeryzacji jest uzależniona od liczby grup amino-

wych obecnych w strukturach SSOF, im tych grup jest więcej, tym szybciej przebiega 

inicjowanie reakcji. Ponadto zauważyli, że SSOF niezawierający grup aminowych nie 
działa jako koinicjator, a jedynie jako środek sieciujący [34]. 

 
Rysunek 11. Wzory dwóch z czterech zsyntezowanych koinicjatorów oligomerycznych. SSOF-1 uzyskał 

najlepsze wyniki w testowanych układach, SSOF-3 został wykorzystany do otrzymywania hydrożelu z MAA, 

VCL i METAC, opracowanie własne na podstawie [34] 

Naukowcy wykorzystali cztery z tych układów fotoinicjujących do syntezy hydro-

żeli i nanożeli. Każdy z nich zawierał inny SSOF i ryboflawinę, a układ z SSOF-4 

dodatkowo TEOA. Hydrożele otrzymano na bazie monomerów: HEMA i AAm. Gotowe 
materiały autorzy pracy przebadali pod kątem zastosowań medycznych. Pęcznienie 

O

O N

OH

N
H

H
Si

OH

O

O Si

OH

O

N
H

N
H

OH

O

O

O

O

OH
H
N

O

OH

SiO

O

OH

Si
H
N

OH

O

O

Si

HN

O

HO

O

HO

O

SSOF-1

SSOF-3



 
Paulina Śmiałek, Beata Jędrzejewska 

 

212 
 

zsyntetyzowanych hydrożeli określili przy użyciu roztworów buforowych o pH 6,5 

i 13,5, które naśladują płyny o pH biologicznym i jelitowym. Autorzy przypisali różnice 

w pęcznieniu hydrożeli zastosowanemu koinicjatorowi, ponieważ był to jedyny zmienny 
składnik mieszaniny polimeryzującej. Ustalili, że najwyższe wartości pęcznienia wyka-

zują hydrożele wytworzone przy użyciu SSOF-1. Uzyskane wyniki potwierdziły, że 

zdolność pęcznienia jest uwarunkowana obecnością grup hydrofilowych w strukturze 

inicjatora. Trymery, będące dominującymi strukturami w SSOF-3 i SSOF-4, mają 
niższą zawartość hydrofilowych grup Si-OH, co skutkuje mniejszą zdolnością do 

zwiększenia się objętości żelu po wchłonięciu cieczy [34].  

Kolejny hydrożel autorzy pracy zsyntezowali przy użyciu układu Rf/SSOF-3 
i monomerów: kwasu metakrylowego (MAA), N-winylokaprolaktamu (VCL) oraz 

chlorku metakrylanu 2-trimetyloamonioetylu (METAC) (rys. 12). Ocenili jego chłon-

ność w zależności od pH i temperatury. Na podstawie otrzymanych wyników, stwierdzili, 
że ten hydrożel można uznać za żel superchłonny, tj. zbudowany z polimerów hydro-

filowych, które mają zdolność wchłaniania znacznych ilości cieczy (10-1000 razy 

w stosunku do pierwotnej wagi lub objętości) w stosunkowo krótkim czasie. Materiały 

o takich właściwościach mogą mieć istotne znaczenie w farmacji i medycynie [34]. 

 
Rysunek 12. Wzór strukturalny sensybilizatora oraz monomerów stanowiących składniki kompozycji 

polimeryzującej do otrzymywania hydrożeli; opracowanie własne na podstawie [34] 

3.3. Nowe układy fotoinicjujące do kompozytów stomatologicznych 

Obecnie najnowocześniejsze technologie produkcji materiałów polimerowych oparte 
są na procesie inicjowanym fotochemicznie. Proces fotopolimeryzacji odgrywa również 

coraz większą rolę w zastosowaniach biomedycznych w tym w produkcji kompozytów 

dentystycznych. W ostatnich latach wypełnienia fotoutwardzalne zyskały dużą popu-
larność i wyparły jeszcze do niedawna stosowane plomby amalgamatowe. Przyczyną 

tak dużego zainteresowania wypełnieniami utwardzanymi promieniowaniem widzialnym 

są ich: dobre właściwości mechaniczne, wygląd imitujący szkliwo i możliwość mody-
fikacji barwy. Istotne znaczenie mają jednak nie tylko cechy użytkowe i walory estetyczne 

już zaaplikowanej plomby polimerowej. Reakcja fotopolimeryzacji zyskała uznanie 

w stomatologii również dzięki takim cechom, jak: krótki czas utwardzania wynoszący 
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zaledwie kilka sekund, możliwość prowadzenia reakcji w temperaturze pokojowej, niskie 

zużycie energii oraz możliwość kontroli przebiegu reakcji w przestrzeni – polimery-

zacja zachodzi tylko w obszarach naświetlanych [35, 36]. 
Fotoutwardzalny kompozyt stomatologiczny składa się z: 

• Monomerów, w tym monomerów wielofunkcyjnych; do najpopularniejszych należą 

metakrylany, np. metakrylan bisfenolu A (Bis-GMA) i dimetakrylan glikolu 

trietylenowego (TEGDMA); 

• Fotoinicjatora – aktualnie w kompozytach stomatologicznych jest to kamfo-

rochinon (CQ); 

• Koinicjatora – aminy trzeciorzędowe; 

• Inhibitorów, które zapobiegają polimeryzacji podczas przechowywania; 

• Stabilizatorów, które zapobiegają zmianie koloru; 

• Związków, które ułatwiają dopasowanie kolorystyczne wypełnienia do uzębienia. 
Typowe wypełnienie zawiera 10-30% wag. związków organicznych i do 70% wag. 

napełniacza nieorganicznego [35-38]. Tak duża zawartość napełniacza jest uzasadniona. 

Minimalizuje bowiem skurcz polimeryzacyjny obniżający właściwości mechaniczne 
kompozytów, ale jednocześnie wymusza prowadzanie fotoutwardzania w cienkich 

warstwach. Skurcz polimeryzacyjny kompozytów bazujących na usieciowanych meta-

krylanach wynosi 2-14% [39]. Jednak skurcz polimeryzacyjny to nie jedyny problem 
kompozytów stomatologicznych. Problematyczny wydaje się sam układ fotoinicjujący. 

Powszechnie stosowany w kompozytach dentystycznych, kamforochinon inicjuje poli-

meryzację rodnikową bez udziału koinicjatora, lecz jej szybkość jest niewystarczająca, 

dlatego dodatkowo do kompozycji wprowadza się aminy trzeciorzędowe. W przypadku 
monomerów z grupami karboksylowymi, aminy mogą reagować z tymi grupami, co 

prowadzi do ich zużycia i obniżenia efektywności układu fotoinicjującego. Ponadto 

aminy są czynnikiem cytotoksycznym i genotoksycznym, dlatego poszukuje się nowych, 
skutecznych, a zarazem bezpiecznych koinicjatorów. Dodatkowo duże stężenie kamfo-

rochinonu w kompozytach dentystycznych może generować żółty lub nawet brązowy 

kolor wypełnień. Zatem związki rozpatrywane jako potencjalne fotoinicjatory do 
stomatologii powinny efektywnie absorbować promieniowanie z zakresu widzialnego, 

nie powinny być toksyczne ani wywierać innego negatywnego wpływu na organizm, 

jak również powinny tworzyć układy fotoinicjujące ze związkami tak samo neutral-

nymi [35, 36, 40]. 
Choć kompozycje zawierające układ z CQ dominują na rynku farmaceutycznym, to 

jednak ciągle są publikowane wyniki badań nad nowymi kompozytami stomatologicz-

nymi, które utwardzono, stosując fotoinicjatory I rodzaju, np. heksafluoroantymonian 
jodoniowy i bis(4-metaoksybenzoilo)dietylogerman [37, 41]. Obiecującą, aczkolwiek 

wymagającą dalszych badań, alternatywę dla układu CQ/amina stanowią tlenek 

difenylo-(2,4,6-trimetylobenzoilo)fosfiny [42] oraz nadtlenek benzoilu [43].  

3.3.1. Pochodne acenaftochinoksaliny jako alternatywa dla kamforochinonu  

Alternatywny układ fotoinicjujący dla dotychczas stosowanego CQ/amina może 
być układ oparty na pochodnych acenaftochinoksaliny i kwasach organicznych, opisany 

w pracy z 2021 roku [44]. Przebadane pochodne acenaftochinoksaliny różnią się ułoże-

niem pierścieni aromatycznych (liniowym lub kątowym) oraz liczbą i położeniem atomów 
azotu w cząsteczce. Związki te wykazują intensywną absorpcję w zakresie UV-Vis, co 
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pozwala na ich testowanie w charakterze sensybilizatorów wzbudzanych światłem 

emitowanym przez lampy dentystyczne. Barwniki te badano w układach z kwasami 

organicznymi, stosując jako monomer TMPTA (rys. 13). Efektywność inicjowania FRP 
przez badane pary fotoredoks była porównywalna z próbą referencyjną tj. układem na 

bazie kamforochinonu. Uzyskany polimer wykazywał lekko żółte zabarwienie, przy 

czym wprowadzenie do kompozycji glasjonomeru w charakterze napełniacza skutkowało 

otrzymaniem wypełnień stomatologicznych o naturalnym wybarwieniu bez obniżenia 
zdolności fotoinicjujących badanych układów [44]. 

 
Rysunek 13. Wzory strukturalne związków wchodzących w skład testowanych kompozycji; sensybilizator, 

dla którego osiągnięto najwyższą szybkość polimeryzacji porównywalną z układem referencyjnym; 
koinicjatory, będące donorami elektronów; koinicjator, będący donorem atomu wodoru;  

opracowanie własne na podstawie [44] 

Autorki pracy [44] potwierdziły, że zsyntezowane barwniki działają jako fotosen-

sybilizatory, które w układach z kwasami organicznymi są zdolne zainicjować polime-

ryzację rodnikową TMPTA w świetle widzialnym. Reakcja inicjowania w zależności 

od charakteru inicjatora może zachodzić według mechanizmu międzycząsteczkowego 
przeniesienia elektronu, po którym następuje oderwanie atomu wodoru i dekarboksy-

lacja lub w wyniku międzycząsteczkowego przeniesienia protonu [44]. W obu przy-

padkach szybkość polimeryzacji jest porównywalna. 
Najlepsze zdolności fotoinicjujące spośród testowanych układów wykazała para 

fotoredoks składająca się z acenafto[1,2-b]benzo[g]chinoksaliny (AN6) i kwasu (3,4-

dimetoksyfenylotio)octowego (diMPhTAA). Układ ten inicjował reakcję polimeryzacji 

z szybkością ok. 116 mol/s, która była porównywalna z układem referencyjnym [44].  
Na podstawie wyników autorki wskazały, że zsyntetyzowane pochodne acenaftochi-

noksaliny są skutecznymi fotosensybilizatorami, natomiast kwasy karboksylowe (PhAA, 
MPhAA, PhTAA, diMPhTAA, PhIdiAA) mogą stanowić skuteczną alternatywę dla 
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amin aromatycznych w stomatologicznych kompozycjach fotoutwardzalnych. Wpro-
wadzenie glasjonomeru do kompozycji fotoutwardzalnej powoduje, że otrzymywane 
wypełnienia mają naturalną białą barwę, co pozwala sądzić, że testowane dwuskład-
nikowe systemy fotoinicjujące mogą mieć potencjalne zastosowania w stomatologii [44].  

Tabela 5. Szybkość początkowa polimeryzacji TMPTA fotoinicjowanej przez badane układy 
acenaftochinoksalina/kwas organiczny i układ odniesienia CQ/kwas organiczny 

Sensybilizator 
Rp (mol/s) 

PhAA MPhAA PhTAA diMPhTAA PhIdiAA MBX 

AN1 1,4 9,2 6,5 14,0 12,5 12,8 

AN2 3,9 22,6 17,9 35,9 29,9 33,1 

AN3 9,0 44,4 39,7 68,1 55,7 57,1 

AN4 5,3 42,5 21,9 52,3 40,8 46,1 

AN5 3,2 21,3 13,2 29,2 25,3 28,7 

AN6 10,2 80,2 61,5 116,1 90,4 91,2 

AN7 1,3 10,0 7,2 14,0 13,8 13,1 

AN8 7,3 47,1 38,1 72,8 65,1 65,4 

CQ 15,8 82,3 71,4 129,7 107,8 93,6 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [44]. 

3.3.2. Inne układy testowane pod kątem zastosowania w kompozytach 

stomatologicznych 

Kamforochinon jest najpopularniejszym i jak na razie, najbardziej rekomendowanym 
fotoinicjatorem w kompozycjach stomatologicznych. Wraz z rozwojem fotopolime-
ryzacji, pojawiły się również publikacje dotyczące modyfikacji struktury CQ, mające 
na celu polepszenie jego zdolności fotoinicjujących. W 2010 roku zespół T. Endo 
opisał pochodną CQ modyfikowaną tlenkiem acylofosfiny, która w układzie z p-N,N-
dimetyloaminobenzoesanem etylu (EDAB) inicjowała reakcję fotopolimeryzacji, przy 
czym reakcja ta przebiegała szybciej niż w przypadku układu referencyjnego złożo-
nego z CQ i EDAB, a właściwości mechaniczne otrzymanego kompozytu były równie 
dobre [45]. 

W 2014 roku F.A. Ogliari wraz ze współpracownikami opublikowali artykuł, 
w którym porównali zdolności fotoinicjujące CQ i tlenku fenylobis(2,4,6-trimetyloben-
zoilo)fosfiny (BAPO). Na podstawie wyników stwierdzili, że trójskładnikowy układ 
BAPO/EDAB/heksafluorofosforan difenylojodoniowy (DPIHFP), inicjując fotopoli-
meryzację daje wyższy stopień konwersji monomeru niż układ wzorcowy CQ/EDAB, 
co czyni BAPO sensybilizatorem o potencjalnym zastosowaniu w kompozycjach 
stomatologicznych [46]. 

W ostatnich latach dużą popularność zyskały w stomatologii nanomateriały stoso-
wane nie tylko w charakterze napełniaczy [47], ale również koinicjatorów. Na przykład 
autorzy pracy z 2021 roku opisali syntezę oraz dokonali charakterystyki materiałów 
polimerowych zawierających poliedryczne oligomeryczne silseskwioksany (POSS) 
modyfikowane grupami aminowymi, które zastosowali jako koinicjator w układzie 
z CQ w reakcji fotopolimeryzacji Bis-GMA, typowej żywicy dentystycznej. Autorzy 
stwierdzili, że nowy koinicjator działa również jako środek sieciujący, co polepsza 
właściwości mechaniczne wypełnienia zmniejszając skurcz polimeryzacyjny [48]. 
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4. Wnioski/Podsumowanie  

Artykuł stanowi przegląd literatury z ostatnich lat dotyczącej charakterystyki układów 
fotoinicjujących polimeryzację rodnikową w zakresie UV-Vis pod kątem potencjal-

nego zastosowania w druku 3D i stomatologii.  

Postęp technologiczny sprawia, że rośnie zapotrzebowanie na nowe materiały poli-
merowe, których właściwości fizykochemiczne i użytkowe są dopasowane do konkret-

nego zastosowania. Aktualnie prowadzone badania nastawione są na poszukiwanie 

efektywnych układów fotoinicjujących polimeryzację w świetle widzialnym, co wynika 

zarówno ze względów ekonomicznych, jak i prośrodowiskowych. Istnieje również 
potrzeba opracowania fotoinicjatorów II rodzaju wykazujących intensywną absorpcję 

w czerwonym obszarze widma widzialnego i NIR, co pozwoliłoby na prowadzenie 

fotoutwardzania w grubych warstwach. 
Prowadzone badania w obszarze fotopolimeryzacji, mające na celu uzyskanie mate-

riałów charakteryzujących się pożądanym, często niestandardowym zespołem właści-

wości, skupione są m.in. na syntezie sensybilizatorów lub koinicjatorów o strukturze 
pozwalającej na ich wbudowanie do sieci polimerowej, co zapobiega ich uwalnianiu 

z gotowego produktu i może wpływać na jego właściwości użytkowe.  

Dużym zainteresowaniem cieszą się biomateriały, które potencjalnie można zasto-

sować w medycynie. Do ich syntezy wykorzystywane są sensybilizatory o właściwo-
ściach biologicznych (często są to związki występujące w przyrodzie) oraz monomery 

pochodzenia naturalnego. Przełomem w stomatologii, w leczeniu ubytków stały się 

kompozyty fotoutwardzalne i choć wypełnienia te cieszą się dużą popularnością i wie-
loma zaletami w porównaniu ze swoimi poprzednikami, to jednak ciągle trwają badania 

nad nowymi układami fotoinicjującymi. 

Choć obecnie fotopolimeryzacja jest szeroko stosowana w druku 3D i 4D oraz 

medycynie, to jednak nie są to jedyne obszary wykorzystujące tę technikę. Wszech-
stronność otrzymywanych produktów sprawia, że fotopolimeryzacja prowadzona 

w łagodnych warunkach naświetlania, takich jak światło widzialne, jest nadal obszarem 

intensywnych badań, który wymaga opracowania nowych wysokowydajnych foto-
inicjatorów. 
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Przegląd najnowszych osiągnięć w projektowaniu rodnikowych układów 

fotoinicjujących z zakresu UV-Vis do zastosowań w druku 3D i stomatologii 

Streszczenie 
Fotopolimeryzacja jako proces, w wyniku którego z monomeru otrzymuje się polimer, przy czym centra 
aktywne generowane są z fotoinicjatora pod wypływem promieniowania UV-Vis, jest metodą zyskującą 
coraz większą popularność. Do niedawna stosowano ją głównie do otrzymywania powłok i klejów. Obecnie 
fotopolimery są wykorzystywane w wielu gałęziach przemysłu, m.in. w stereolitografii, mikro- i nanoelek-

tronice, druku 3D i 4D oraz medycynie i stomatologii. Nowe zastosowania skłaniają do poszukiwania 
nowych, lepszych rozwiązań w dziedzinie fotopolimeryzacji. 
Jednym z wyzwań są nowe układy fotoinicjujące. Poszukuje się fotoinicjatorów charakteryzujących się 
wysoką absorbancją w zakresie widzialnym, co ma znaczenie ekonomiczne i ekologiczne związane z tańszą 
energią oraz z ograniczeniem emisji ozonu i szkodliwego działania promieniowania UV. Zastosowanie 
fotoinicjatorów absorbujących promieniowanie długofalowe pozwala na prowadzenie polimeryzacji 
w grubszych warstwach. Do zastosowań medycznych testuje się układy, w których koinicjatorami są związki 
inne niż aminy. Ponadto interesującym rozwiązaniem są sensybilizatory wykorzystywane do produkcji 

biomateriałów, które podczas naświetlania ulegają związaniu z siecią polimerową. 
Artykuł stanowi przegląd literaturowy dotyczący układów fotoinicjujących polimeryzację rodnikową skła-
dających się z absorbera promieniowania i inicjatora do zastosowań w druku 3D i stomatologii. 
Słowa kluczowe: fotosensybilizatory, fotoinicjator, polimeryzacja rodnikowa, kompozycje fotoutwardzalne  
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Review of the latest achievements in the design of UV-Vis radical photoinitiating 

systems for applications in 3D printing and dentistry 

Abstrakt 
Photopolymerization, as a process that produces a polymer from a monomer, where active centers are 
generated from a photoinitiator upon UV-Vis irradiation, is a method that is gaining more and more 
popularity. Until recently, it was mainly used to obtain coatings and adhesives. Currently, photopolymers 
are used in many industries, including in stereolithography, micro- and nanoelectronics, 3D and 4D 
printing as well as medicine and dentistry. New applications encourage the search for new, better solutions 
in the field of photopolymerization. 
One of the challenges is the new photoinitiating systems. Photoinitiators characterized by high absorbance 
in the visible range are being sought, which is of economic and ecological importance as it is associated 

with lower energy and with the reduction of ozone emissions and harmful effects of UV radiation. The use 
of photoinitiators that absorb long wavelength radiation enables polymerization in thicker layers. For 
medical applications, photoinitiating systems are tested in which compounds other than amines are co-
initiators. In addition, an interesting solution are sensitizers used to produce biomaterials, which are bound 
to the polymer network during irradiation.  
The article is a literature review on photoinitiating systems of free radical polymerization consisting of 
a radiation absorber and a co-initiator for applications in 3D printing and dentistry. 
Keywords: photosensitizers, photoinitiators, radical polymerization, photo-curable compositions 
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Opracowanie żywic światło utwardzalnych 

o własnościach przewodzących prąd elektryczny 

i stosowanych w druku 3D 

1. Wprowadzenie 

W ostatnich latach zaobserwowano dynamiczny rozwój gałęzi przemysłu związanej 

z technologiami przyrostowymi. Wśród wielu technik wytwarzania addytywnego 

szczególnie należy wyróżnić druk 3D [1]. Technologie z tym związane cieszą się spo-
rym zainteresowaniem, zarówno u użytkowników „domowych”, jak i u producentów 

wieloseryjnych i projektantów [1, 2]. Dzięki możliwości stosunkowo łatwego wpro-

wadzania zmian w samym modelu produktu, konsumenci mogą mieć większy wpływ 

na produkt końcowy i wydrukowanie go zgodnie z ich specyfikacją. Powyższe stanowi 
podstawę do postawienia tezy, że technologia ta może w przyszłości być wiodącą 

technologią wykorzystywaną w przemyśle [1-3]. Często używaną techniką druku 3D 

jest stereolitografia SLA (ang. Stereolitography), polegająca na utwardzaniu światło-
czułej żywicy np. przy użyciu wiązki lasera o długości fali poniżej 420 nm [4]. SLA 

(stereolitografia) opiera się na zjawisku fotopolimeryzacji, która polega na utwardzeniu 

fotoreaktywnych polimerów za pomocą światła lasera lub ultrafioletowego (UV) [5]. 

Pierwsze rozwiązanie w tym zakresie opracował w latach 80. dwudziestego wieku 
Charles Hull, przez co technologię tę uznano za najstarszą metodę druku 3D. Pierwot-

nie drukarki SLA drukowały obiekt od góry. Warstwy modelu tworzono przez dodanie 

nowej porcji ciekłej żywicy i utwardzenia jej wiązką lasera [6, 7]. Dopiero z biegiem 
czasu zmodyfikowano technologię pod kątem kierunku wydruku. Model obrócono 

o kąt 180º, w efekcie czego drukowanie następuje od ostatniej warstwy do pierwszej, 

a stół drukarki zanurzany jest w zbiorniku z regularnie mieszaną żywicą. Wytwarzane 
w ten sposób elementy cechują się dużą dokładnością w odwzorowaniu detali i wysoką 

jakością powierzchni [4-8].  

Technologię SLA, wyróżnia również dostępność materiałów na rynku. Żywice do 

druku są bardzo wydajne, cechują się zróżnicowanymi dodatkami oraz barwnikami, dzięki 
czemu modyfikacjom może podlegać czas utwardzenia komponentu po wydruku oraz 

jego barwa. Wśród żywic wyróżnia się fotopolimery składające się z monomerów, 

będących najmniejszą częścią łańcucha polimerowego, oligomerów oraz fotoinicjali-
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zatorów [9-12]. Dodatkowo wyróżnia się również barwniki zapewniające urozmaicenie 

modelu oraz stabilizatory, rolą których jest poprawa żywotności materiału. Jako że 

żywice stosowane w druku 3D są fotopolimerami, zmieniają one swoją strukturę po 
ekspozycji na promieniowanie świetlne [12-14]. Zauważalną zmianą struktury wytwo-

rzonych komponentów jest utwardzenie materiału poprzez sieciowanie, a więc powsta-

wanie trójwymiarowej sieci, na skutek powstania mostów między cząstkami lepkiej 

żywicy [9-15]. Takie materiały polimerowe znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle 
spożywczym, samochodowym, medycznym i elektronicznym. Zdecydowana większość 

polimerów należy do dielektryków, czyli materiałów nieprzewodzących prąd elektryczny. 

Istnieje jednak pewna szczególna grupa polimerów, w której możliwe jest zjawisko 
przewodzenia prądu elektrycznego, a których odkrycie było przełomem w elektronice 

[16-18]. Stąd też celem naukowym niniejszego projektu jest opracowanie i wytwo-

rzenie żywic światłoutwardzalnych przewodzących prąd elektryczny, które mogą 
znaleźć zastosowanie w druku 3D. Opracowanie tego typu materiału umożliwi szersze 

zastosowanie technik przyrostowych do wytwarzania elementów polimerowych prze-

wodzących prąd, które można zastosować w elektronice oraz przemyśle samochodo-

wym. Tego typu materiały mogą być również wykorzystane do wytworzenia elementów 
elektrod w systemach stosowanych do pomiaru i monitorowania biosygnałów, takich 

jak EMG (elektromiografia), ECG (elektrokardiografia), HRV (zmienność pracy serca) 

i EEG (encefalografia) [19-20]. 
Jednym ze sposobów na otrzymanie materiału przewodzącego prąd elektryczny 

bazującego na materiale polimerowym jest dodanie do jego struktury metalicznych 

nanomateriałów. Nanomateriały charakteryzują się tym, że przynajmniej jeden z ich 

wymiarów nie przekracza 100 nm, a które wykazują jednocześnie zupełnie inne wła-
sności niż ich mikro- i makroskopowe odpowiedniki [21, 22]. Biorąc pod uwagę wymiar 

nanomateriały możemy podzielić na: zerowymiarowe (np. kropki kwantowe), jedno-

wymiarowe (np. nanowarstwy), dwu-wymiarowe (np. nanorurki, nanowłókna, nanodruty, 
nanopręty) oraz trójwymiarowe, inaczej nanokrystaliczne (nanocząstki). Obecnie, użycie 

nanomateriałów jest szeroko rozpowszechnione w wielu dziedzinach nauki i życia 

codziennego, między innymi w elektronice, optoelektronice, biomedycynie, farma-
ceutyce, kosmetyce, energetyce, czy monitoringu środowiska. Do jednych z najinten-

sywniej badanych nanomateriałów należą nanorurki węglowe [23, 24]. Mają one postać 

otwartych lub zamkniętych cylindrów o średnicy rzędu od jednego do kilku nano-

metrów i długości nawet kilkunastu centymetrów. Nanorurki cechują takie własności 
fizykochemicznymi, jak elastyczność, sprężystość, wytrzymałość na zrywanie i ściskanie, 

bardzo dobre przewodnictwo ciepła, co stwarza perspektywy ich szerokiego wykorzy-

stania w wielu dziedzinach techniki [25, 26]. Z drugiej strony w ciągu ostatnich lat 
pojawiło się również szerokie zainteresowanie nanomateriałami metalicznymi, w tym 

metalami szlachetnymi. Oczekuje się, że nanomateriały o małych średnicach wykażą 

wyraźnie inne własności optyczne, elektryczne czy magnetyczne, niż materiały 
objętościowe. Opracowano już pierwsze koncepcje budowy diod [25-27], tranzystorów 

i układów logicznych z wykorzystaniem tych elementów. Synteza, kontrola własności 

i potencjalne zastosowania nanocząstek metalicznych stanowią jeden z głównych 

nurtów badań z zakresu nanotechnologii. Najintensywniej badane są nanocząstki srebra 
i złota. Wykazują one między innymi własności bakteriobójcze [21]. Nanocząstki meta-

liczne w objętości proszku powinny charakteryzować się zbliżonym rozmiarem 
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i kształtem, czystością chemiczną oraz budową strukturalną. Kontrola kształtu oraz 

rozmiaru, a także praca nad zapobieganiem aglomeracji jest poważnym wyzwaniem 

w syntezie nanocząstek. Rozmiar oraz kształt znacznie wpływają na własności takich 
struktur. Na początku nanocząstki metali szlachetnych stosowano do wyrobu ozdób, 

lecz z czasem doceniono ich niezwykłe własności. Zaczęto stosować je do konserwacji 

żywności, wody i mleka, a także do opatrywania ran ze względu na własności przeciw-

działające zakażeniom grzybicznym. Nanoczastki srebra, złota czy platyny stosowane 
są w optyce, elektronice czy chemii, między innymi jako substraty do syntezy, mate-

riały katalityczne, sensory, przewodniki [23-26]. 

W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie nanokompozytami polimerowymi ze 
względu na ich duży potencjał wynikający ze zmiany własności przez dodanie nie-

wielkiej ilości dodatku w postaci nanocząstek metalicznych. Znajdują one zastosowanie 

w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym, elektronicznym czy budownictwie ze względu 
na swoje lepsze własności w porównaniu do konwencjonalnych odpowiedników [28, 

29]. Bardzo istotny wpływ na własności nanokompozytów polimerowych mają ich 

kształt, rozmiar oraz równomierny rozkład w objętości polimeru. Wprowadzenie dodatku 

w postaci nanocząstek metalicznych lub jego związku do matrycy polimerowej ma na 
celu uzyskanie odpowiednich własności elektrycznych, m.in. przewodzących, półprze-

wodzących lub antystatycznych. Najczęściej stosowane metale w nanokompozytach 

polimerowych to srebro, złoto, miedź i platyna. Kompozyty przewodzące prąd elek-
tryczny składają się z polimeru oraz napełniacza przewodzącego prąd elektryczny. Polimer 

stanowiący osnowę decyduje o własnościach użytkowych. Natomiast zdyspergowane 

w osnowie nanocząstki przewodzące odpowiadają za własności elektryczne [30-32]. 

W obecnych czasach elektrody przewodzące i obwody elektryczne, które pozostają 
stabilne pod działaniem powtarzających się sił, są bardzo pożądane i zwykle stosowane 

w nowej erze technologii. Elastyczność, przewodność elektryczna i wytrzymałość to 

wzajemnie wykluczające się parametry przy projektowaniu tego rodzaju materiału. 
Opracowywane są nowe techniki w celu włączenia materiału przewodzącego do 

wnętrza struktury wzmacniającej, co umożliwia zwykle dielektrykowi przewodzić prąd 

elektryczny. Stąd też celem niniejszych badań było opracowanie i wytworzenie żywic 
światło utwardzalnych przewodzących prąd elektryczny, które mogą znaleźć zastoso-

wanie w druku 3D.  

2. Materiał do badań i metodologia 

Do badań wykorzystano komercyjnie dostępną żywicę Clear firmy Formlabs, 

a następnie zmodyfikowano ją przez dodanie nanocząstek platyny. Wybrane nanocząstki 
platyny (firmy Merck) charakteryzowały się średnicą poniżej 50 nm. Do umieszczonej 

na wadze laboratoryjnej fiolki wsypano, z zachowaniem należytej ostrożności, odpo-

wiednio 5 oraz 20 mg nanocząstek platyny. Następnie do fiolki dodano 0,5 ml czystego 
alkoholu izopropylowego (99,99%). Przygotowaną zawiesinę w fiolce umieszczono 

w płuczce ultradźwiękowej, w celu otrzymania jednorodnego roztworu. Nanoczastki są 

materiałami, które silnie aglomerują, dlatego poddano je działaniu ultradźwięków 
przez 60 minut. Następnie do tak przygotowanego roztworu dodano 1000 mg żywicy 

i kontynuowano mieszanie. Na szkiełkach laboratoryjnych osadzono i utwardzono pod 

wpływem promieniowania ultrafioletowego następujące próbki:  
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• żywicę Clear; 

• żywicę Clear z dodatkiem alkoholu izopropylowego, w stosunku wagowym 2:1;  

• żywicę Clear z dodatkiem alkoholu izopropylowego oraz nanocząstek platyny, 
w stosunku wagowym 200:100:1; 

• żywicę Clear z dodatkiem alkoholu izopropylowego oraz nanocząstek platyny, 

w stosunku wagowym 50:25:1. 

Do badań mikroskopowych wykorzystano mikroskop cyfrowy 4K VHX-7000 
firmy KEYENCE (rys. 1). 

 
Rysunek 1. Mikroskop cyfrowy 4K VHX-7000 firmy KEYENCE [opracowanie własne] 

Rejestrowano obrazy w rozdzielczości 4K o powiększeniach w zakresie 

1000÷6000x. Dodatkowo dzięki zamontowanej głowicy wykonano analizę składu 
chemicznego w plazmie. Laserowo wzbudzana spektroskopia emisyjna (ang. Laser-

Induced Breakdown Spectroscopy) jest uniwersalną metodą umożliwiającą analizę 

składu chemicznego ciał stałych, cieczy i gazów. W metodzie tej wykorzystuje się 
odparowanie za pomocą impulsu laserowego niewielkiej ilości badanego materiału, 

z którego wytwarzana jest plazma, emitująca promieniowanie o widmie ciągłym i linio-

wym. Analiza promieniowania liniowego umożliwia identyfikację pierwiastków zawar-
tych w badanej próbce. Spektroskopia LIBS wykorzystuje analizę nadmiaru energii 

uwalnianej, gdy elektrony przemieszczają się między dwoma poziomami energii lub 

powłokami w plazmie, która jest emitowana w postaci światła specyficznego dla 

poszczególnych pierwiastków. Badania absorbancji i transmitancji wykonano na 
spektrofotometrze UV-Vis Evolution 220 firmy Thermo Scientific w zakresie długości 

fali 250-1100 nm. Spektroskopia, będąca zagadnieniem z pogranicza pomiędzy fizyką 

a chemią, zajmuje się oddziaływaniem między promieniowaniem elektromagnetycznym 
a materią. Obserwacja widm powstających w wyniku absorpcji, emisji, rozpraszania 

i odbicia promieniowania elektromagnetycznego umożliwia badanie budowy i włas-

ności atomów cząsteczek oraz jąder atomowych. Uzyskane widma umożliwiły wyzna-
czenie optycznej przerwy energetycznej Eg dla badanych materiałów, zgodnie z zależ-

nością: 
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(𝛼ℎ𝜈)1/𝑚=𝛽(ℎ𝜈−𝐸𝑔)       (1) 

gdzie: α – współczynnik absorpcji, h – stała Plancka, ν – częstotliwość promieniowania elektromagne-
tycznego, m – współczynnik zależny od rodzaju występujących przejść międzypasmowych, β – stała zależna 

od prawdopodobieństwa wystąpienia przejść elektronów, Eg – wartość optycznej przerwy energetycznej. 

3. Wyniki badań 

Obrazy morfologii powierzchni próbek czystej utwardzonej żywicy oraz utwar-

dzonej żywicy z dodatkiem nanocząstek platyny pokazano na rysunkach 2 i 3. Zareje-
strowano występowanie pęcherzyków powietrza (rys. 2), które przypadkowo wprowa-

dzono w czasie ręcznego mieszania gęstej żywicy. Docelowo, w druku 3D wtrącenia 

takie nie powinny występować. Dla żywicy z dodatkiem platyny udokumentowano 
w całej objętości charakterystyczne aglomeraty nanocząstek (rys. 3).  

 
Rysunek 2. Obraz utwardzonej żywicy Clear uzyskany w mikroskopie cyfrowym 4K VHX-7000 firmy 

KEYENCE [opracowanie własne] 

 
Rysunek 3. Obraz utwardzonej żywicy Clear z dodatkiem platyny uzyskany w mikroskopie cyfrowym 4K 

VHX-7000 firmy KEYENCE, 1-9 – miejsca pomiaru głowicy LIBS [opracowanie własne] 

Wykorzystując głowicę LIBS, badano wiązką lasera żywicę Clear z dodatkiem 

platyny w głąb warstwy. Pomiar powtórzono 10-krotnie dla każdego z wybranych punk-
tów na próbce. W ten sposób potwierdzono występowanie platyny w objętości próbki. 

Zarejestrowano także pierwiastki charakterystyczne dla żywicy, takie jak: węgiel, tlen, 

wodór i siarkę. 
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Rysunek 4. Obraz utwardzonej żywicy Clear z dodatkiem platyny uzyskany w mikroskopie cyfrowym 4K 

VHX-7000 firmy KEYENCE, 1-10 – pomiar głowicy LIBS w głąb próbki [opracowanie własne] 

Pomiary absorbancji i transmitancji wykonano dla próbki czystej utwardzonej żywicy 

Clear oraz dla próbki utwardzonej żywicy Clear z dodatkiem nanocząstek platyny. 
Między innymi w zakresie od 200 do 500 nm. Zarejestrowano także widmo podłoża 

szklanego, na którym osadzano żywicę. Na udokumentowanych (rys. 5) widmach zare-

jestrowano pasma pochodzące od żywicy, charakterystyczne pasma przy długościach 
249 i 286 nm. Przy długości fali 406 nm, w próbce z dodatkiem nanocząstek platyny, 

zarejestrowano także pasmo pochodzące od dodatku (rys. 6).  

 
Rysunek 5. Zarejestrowane widma UV-Vis podłoża szklanego, podłoża szklanego z żywicą Clear oraz 

podłoża szklanego z żywicą Clear oraz dodatkiem nanocząstek platyny [opracowanie własne] 
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Rysunek 6. Zarejestrowane pasmo przy 406 nm, wskazujące na obecność nanocząstek platyny  

[opracowanie własne] 

Dodatkowo zarejestrowane wyniki badania posłużyły w celu wyznaczenia przerwy 

energetycznej przygotowanych materiałów. W tym celu wykorzystano równanie 

Tauc’a, gdzie na osi Ox zmieniono jednostkę długości fali z nanometrów na elektro-

nowolty, a na osi Oy zamieszczono iloczyn absorpcji, częstotliwości oraz stałej Plancka 
podniesiony do kwadratu. W celu wyznaczenia argumentu wskazującego optyczną 

przerwę energetyczną, poprowadzono styczną stanowiącą część wykresu funkcji. 

Koniec odcinka zawiera się w osi Ox, wskazując tym sposobem argument, a więc 
wartość optycznej przerwy energetycznej Eg (rys. 7).  

 
Rysunek 7. Wykresy obliczonych dla próbek wartości energii od (αhν)2 [opracowanie własne] 

Na podstawie otrzymanych wyników optycznej przerwy energetycznej możliwe 

jest sklasyfikowanie otrzymanego materiału ze względu na przewodnictwo (czy jest on 

izolatorem, półprzewodnikiem czy przewodnikiem). Każdy z tych materiałów cechuje 

się inną wartością przerwy energetycznej. Dla materiałów półprzewodzących przerwa 
ta wynosi od 1 do 4 eV, natomiast dla materiałów izolujących nie przekracza ona 

wartości 10 eV. Wyniki badań wskazują, że zarówno próbka żywiczna, jak i podłoże 

szklane są izolatorami (Eg równe odpowiednio 4,5 i 4,3 eV), natomiast próbka żywicy 
zawierająca nanocząstki platyny jest półprzewodnikiem (Eg = 3,6 eV).  
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Dla próbek wykonano również pomiar transmitancji przy identycznym zakresie 

długości fali. Zarówno podłoże szklane, jak i żywica Clear charakteryzują się wysoką 

transparentnością. Żywica mimo wysokiej transparentności charakteryzuje się nieco 
niższą w stosunku do podłoża szklanego wartością w zakresie długości fali 350÷420 nm. 

Po dodaniu nanocząstek platyny transparentność znacznie spada, szczególnie w zakresie 

od 350 nm.  

 
Rysunek 8. Wyniki transmitancji dla podłoża szklanego, próbki żywicznej oraz próbki żywicznej z dodatkiem 

nanocząstek platyny [opracowanie własne] 

4. Podsumowanie 

Druk 3D jest technologią, która stale się rozwija. Zachodzące zmiany dotyczą nie 

tylko technologii drukowania, ale również stosowanych materiałów. Technologia SLA, 

mimo że należy do technologii najstarszych, jest technologią często wybieraną przez 
użytkowników. Zachęcającym czynnikiem jest bardzo wysoka dokładność zachowania 

wymiarów, możliwość drukowania wyrobów o zaawansowanym kształcie oraz gładkość 

powierzchni. Własności tych nie da się uzyskać żadną inną metodą druku 3D. Jednak 

dostęp na rynku materiałów polimerowych o wąskim zakresie własności fizycznych 
znacznie zawęża możliwości jej zastosowania. Pod tym względem metoda FDM (ang. 

Fused Deposition Modeling) cieszy się większym zainteresowaniem, ponieważ naj-

nowsze rozwiązania umożliwiły stosowanie filamentów napełnianych cząstkami meta-
licznymi oraz ceramicznymi. Wytworzenie żywic przewodzących umożliwi znaczne 

rozszerzenie możliwości zastosowania technologii SLA oraz ponowne zwiększenie 

zainteresowania tą metodą. Celem niniejszych badań było opracowanie i wytworzenie 
żywic światłoutwardzalnych przewodzących prąd elektryczny, które mogą znaleźć 

zastosowanie w druku 3D. Do tego celu wykorzystano żywicę Clear firmy Formlabs, 

a następnie zmodyfikowano przez dodanie nanocząstek platyny. Różnice pomiędzy 

czystą żywicą i z dodatkiem nanocząstek zarejestrowano przy użyciu mikroskopu 
cyfrowego. Ponadto zidentyfikowano skład chemiczny przy użyciu techniki laserowej 

spektroskopii rozproszonej, potwierdzając obecność nanocząstek platyny. Pomiary 

własności optycznych wytworzonych materiałów wykonano na spektrofotometrze  
UV-Vis. Na podstawie otrzymanych widm absorpcji obliczono optyczną przerwę 

energetyczną. Dalsze badania mają doprowadzić do optymalizacji składu chemicznego 

wytwarzanych nanokompozytów oraz charakterystykę ich własności elektrycznych. 
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5. Wnioski 

Na podstawie wykonanych badań i otrzymanych wyników można sformułować 

następujące wnioski: 

• Możliwe jest dodanie nanocząstek metali szlachetnych do lepkiej światłoutwar-

dzalnej żywicy z wykorzystaniem alkoholu izopropylowego, który nie wpływa 
znacząco na własności optyczne żywicy. 

• Wprowadzenie do żywicy światłoutwardzalnej dodatków nanocząstek platyny nie 

zmieniło czasu utwardzania żywicy oraz długości fali, z którą należy utwardzać 

żywicę. 

• Możliwe jest rozdyspergowanie nanocząstek platyny w całej objętości próbki, co 

potwierdza szereg pomiarów przy użyciu mikroskopu cyfrowego 4K VHX-7000 
firmy KEYENCE z głowicą do analizy składu chemicznego przy użyciu laserowo 

wzbudzanej spektroskopii emisyjnej. 

• W wyniku domieszkowania cząstkami platyny otrzymano nanokompozyt polime-

rowy o własnościach półprzewodnika, co potwierdzono, wyznaczając optyczną 
przerwę energetyczną. 
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Opracowanie żywic światło utwardzalnych o własnościach przewodzących prąd 

elektryczny i stosowanych w druku 3D  

Streszczenie 
W ostatnich latach zaobserwowano dynamiczny rozwój gałęzi przemysłu związanej z technologiami przy-
rostowymi. Wśród wielu technik wytwarzania addytywnego szczególnie należy wyróżnić druk 3D. Tech-
nologia ta może w przyszłości być wiodącą technologią wykorzystywaną w przemyśle. Często używaną 
techniką druku 3D jest stereolitografia (SLA), polegająca na utwardzaniu światłoczułej żywicy np. przy 
użyciu wiązki lasera o długości fali poniżej 400 nm. Takie materiały polimerowe znajdują szerokie zasto-
sowanie w przemyśle spożywczym, samochodowym, medycznym i elektronicznym. Zdecydowana większość 
polimerów należy do dielektryków, czyli materiałów nieprzewodzących prąd elektryczny. Istnieje jednak 
pewna szczególna grupa polimerów, w której możliwe jest zjawisko przewodzenia prądu elektrycznego, 

a których odkrycie było przełomem w elektronice. Stąd też celem naukowym niniejszego artykułu było 
opracowanie i wytworzenie żywic światłoutwardzalnych przewodzących prąd elektryczny, które mogą 
znaleźć zastosowanie w druku 3D. Do tego celu wykorzystano komercyjnie dostępną żywicę Clear firmy 
Formlabs, a następnie zmodyfikowano przez dodanie nanocząstek platyny. Różnice pomiędzy czystą żywicą 
I z dodatkiem nanocząstek zarejestrowano przy użyciu mikroskopu cyfrowego 4K VHX-7000 firmy 
KEYENCE. Ponadto zidentyfikowano skład chemiczny przy użyciu techniki laserowej spektroskopii roz-
proszonej (LIBS), potwierdzając obecność nanocząstek platyny. W celu potwierdzenia składu chemicznego 
obserwowanych nanokompozytów wykonano również badania jakościowe metodą spektroskopii energii 

rozproszonego promieniowania rentgenowskiego z wykorzystaniem spektrometru dyspersji energii EDS 
(ang. Energy Dispersive Spectrometer). Pomiary własności optycznych wytworzonych materiałów wykonano 
na spektrofotometrze UV-VIS firmy Thermo Scientific model 220 Evolution. Na podstawie otrzymanych 
widm absorpcji obliczono optyczną przerwę elektryczną. Dalsze badania mają doprowadzić do optymali-
zacji składu chemicznego wytwarzanych nanokompozytów oraz charakterystykę ich własności elektrycznych. 
Słowa kluczowe: druk 3D, żywice światłoutwardzalne, nanocząstki, SLA, UV-Vis 

Development of light-curing resins with electrically conductive properties for 3D 

printing 

Abstract 
In recent years there has been a dynamic development of the industry in the field of incremental techno-
logies. Among the many additive manufacturing techniques, 3D printing is particularly noteworthy. This 

technology could be the leading industrial technology in the future. A commonly used 3D printing 
technique is stereolithography (SLA), in which a light-sensitive resin is cured, e. g. with a laser beam with 
a wavelength of less than 400 nm. Such polymer materials are widely used in the food, automotive, 
medical and electronics industries. The vast majority of polymers belong to dielectrics, i. e. non-electrically 
conductive materials. However, there is a special group of polymers in which it is possible to conduct 
electrically, and whose discovery was a breakthrough in electronics. The scientific objective of this paper 
was therefore the development and manufacture of electric light-curing resins that can be used in 3D 
printing. For this purpose, the commercially available clear resin from Formlabs was used and modified by 

adding platinum nanoparticles. The differences between pure resin and nanoparticles were recorded with 
KEYENCE’s VHX-7000 digital microscope. In addition, the chemical composition was identified using 
laser distributed spectroscopy (LIBS), which confirms the presence of platinum nanoparticles. In order to 
confirm the chemical composition of the observed nanocomposites, qualitative investigations were also 
carried out using X-ray energy spectroscopy with the Energy Dispersive Spectrometer (EDS). The optical 
properties of the manufactured materials were measured with the UV-VIS spectrophotometer of Thermo 
Scientific model 220 Evolution. An optical electrical interruption was calculated from the obtained 
absorption spectra. Further research is to optimize the chemical composition of the manufactured 

nanocomposites and their electrical properties. 
Keywords: 3D printing, light-curing resins, nanoparticles, SLA, UV-Vis 
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