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Anna Kucharczyk1

Barwniki syntetyczne jako mikrozanieczyszczenia
środowiska, czyli problem współczesnych czasów
1. Wprowadzenie
Zanieczyszczenia środowiska stanowią coraz istotniejszy problem współczesnych
czasów. Wynika to z intensywnego rozwoju wielu gałęzi przemysłu, m.in. branży chemicznej, farmaceutycznej czy rolniczej. W związku z tym do środowiska wodnego
dociera wiele związków chemicznych takich jak pestycydy, hormony steroidowe, antybiotyki czy barwniki [1].
Syntetyczne barwniki organiczne są uważane za mikrozanieczyszczenia środowiska,
ponieważ ich stężenia w ekosystemach wodnych są niskie. Jednak należy zwrócić uwagę
na ich występowanie w wielu miejscach w dużych ilościach, co może stanowić problem
dla środowiska naturalnego. W poniższym artykule przedstawiono barwniki syntetyczne
jako mikrozanieczyszczenia, które stanowią problem w ekosystemach wodnych. Opisano
ich klasyfikację, a także scharakteryzowano źródła ich emisji do środowiska wodnego.
Ponadto przedstawiono metody oznaczania barwników i sposoby ich usuwania z wód
odpływowych.
Syntezę barwników w 1865 roku zapoczątkował William Perkin, który dzięki swojemu odkryciu rozpoczął ich produkcję na skalę światową. Na początku głównymi producentami barwników byli Europejczycy, jednak wraz z upływem czasu uległo to zmianie.
We współczesnym świecie są to Chiny i Indie, co ściśle się łączy z faktem, że należą do
największych dostawców tkanin na świecie. Barwniki syntetyczne są zaliczane do
największej grupy substancji barwiących. Poza przemysłem włókienniczym znalazły
zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym, a także spożywczym [2, 3].
Ogromne ilości produkowanych barwników oraz ich różnorodne zastosowania powodują powstawanie dużych ilości kolorowych ścieków oraz odpadów poprodukcyjnych.
Przemysł włókienniczy jest istotnym źródłem ich występowanie w środowisku wodnym.
Szacuje się, że podczas procesu barwienia ilość barwnika, która nie zostaje użyta
w procesie przetwórczym, sięga od 5% do aż 50%. Jest to zależne od rodzaju metody,
tkaniny i konkretnego wykorzystywanego barwnika. Dodatkowo nie wszystkie powszechne
używane barwniki można łatwo usunąć metodami stosowanymi w oczyszczalniach
ścieków [4-6].
Dostępne dane literaturowe stwierdzają toksyczność niektórych barwników syntetycznych, dlatego ich stosowanie nie może być zaliczane do całkowicie bezpiecznych.
Do negatywnych właściwości możemy zaliczyć działania rakotwórcze, dermatologiczne
czy alergiczne. W ostatnich latach pojawiło się kilka doniesień prasowych na temat
występowania barwników syntetycznych w wodach, osadach, ale także w organizmach
żywych, m.in. w rybach. W związku z tym barwniki stanowią problem dla ekosystemów
wodnych. Ich wpływ na środowisko naturalne jest istotny, dlatego konieczne jest
monitorowanie obecności barwników w środowisku [2].
Katedra Chemii Nieorganicznej, Instytut Nauk Chemicznych, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie.
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2. Klasyfikacja
Substancje barwiące mają za zadanie nadać barwę innej substancji lub wpłynąć na
pogłębienie już aktualnie występującej. Wyróżniamy kilka rodzajów substancji barwiących, m.in. laki, pigmenty i barwniki. Laki i pigmenty są nierozpuszczalnymi kryształami. W celu ich wykorzystania do barwienia stosowany jest proces zwany dyspersją.
Wielkość i forma cząstek odpowiadają barwie pigmentów [7].
Największą istniejącą różnicą pomiędzy barwnikami a pigmentami jest ich rozpuszczalność. Zarówno pigmenty, jak i barwniki są podzielone na dwie grupy. Mówimy
o pigmentach organicznych i pigmentach nieorganicznych oraz o barwnikach naturalnych
i barwnikach syntetycznych. Do dużej grupy związków można zaliczyć syntetyczne
barwniki organiczne, które różnią się właściwościami fizycznymi i chemicznymi, takimi
jak rozpuszczalność, stabilność czy struktura [7-10].
Barwniki są pozyskiwane z dwóch źródeł, czyli naturalnych i antropogenicznych. Do
naturalnych źródeł można zaliczyć owady, minerały i zwierzęta. Natomiast barwniki
syntetyczne są wytwarzane przez człowieka lub produkowane z wykorzystaniem różnych
cząstek organicznych. Dzięki obecności chromoforów i auksochromów substancje te są
barwne. Barwniki wykazują aromatyczne struktury molekularne pochodzące od węglowodorów, takich jak np. benzen, toluen, antracen. Dla określenia danego barwnika
zazwyczaj stosowana jest nazwa powszechna, ponieważ systematyczne nazwy wynikające z budowy chemicznej są często bardzo złożone. Barwniki mogą być klasyfikowane
ze względu na ich strukturę chemiczną, właściwości fizykochemiczne, pochodzenie lub
zastosowanie [9, 10]. Przykładowe klasy zawiera tabela 1.
Tabela 1. Przykładowe klasy syntetycznych barwników organicznych

Nazwa barwnika

Grupa
chromoforowa

Numer CAS

barwnik
antrachinowy

antrachinowa

72-48-0

barwnik
difenylometanowy

difenylometanowa

2465-27-2

barwnik
indygoidowy

indygoidowa

860-22-0

Wzór strukturalny
barwnika

Źródło: opracowanie własne na podstawie [1].

3. Źródła barwników w środowisku wodnym
3.1. Ścieki przemysłowe i komunalne
W związku z produkcją i zastosowaniem na szeroką skalę barwników syntetycznych –
możemy je spotkać w różnych częściach środowiska. Istnieje wiele bezpośrednich
i pośrednich źródeł ich wnikania do środowiska wodnego. Do źródeł bezpośrednich
należy zaliczyć przemysł włókienniczy, garbarski oraz papierniczy. Wynika to z faktu,
że te gałęzie przemysłu wykorzystują ogromne ilości wody w czasie procesu produk8
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cyjnego. W związku z tym są odpowiedzialne za jej zanieczyszczenie poprzez odprowadzanie dużych ilości ścieków do ekosystemów wodnych. Na przykład garbarnie zlokalizowane w Indiach w dystrykcie Jajmau same odprowadzają dziennie 9000 m3 nieoczyszczonych ścieków bezpośrednio do rzeki Ganges [2, 6, 11, 12].
Ścieki, w których zawarty jest barwnik, powstają podczas różnych etapów produkcyjnych, a utrata barwnika w dużym stopniu zależy od rodzaju tkaniny czy klasy syntetycznych
barwników organicznych. Ścieki tekstylne po barwieniu tkanin celulozowych mogą
zawierać od 10 do 40% barwników siarkowych i od 10 do 50% barwników reaktywnych.
Przemysł włókienniczy generuje bardzo duże ilości ścieków, a duża ich ilość trafia
bezpośrednio do ekosystemów wodnych. Szacunki mówią o około 280 000 t barwników,
które są tracone podczas całego roku w sektorze włókienniczym i przedostają się bezpośrednio do środowiska wodnego [4, 6, 13].
Syntetyczne barwniki organiczne mogą także pochodzić z gospodarstw domowych
w wyniku wyrzucania niewykorzystanych leków, farb do włosów czy też chemikaliów
domowych, które zawierają barwniki i trafiają do kanalizacji, żeby dotrzeć do oczyszczalni
ścieków lub bezpośrednio do środowiska [14, 15].
Przemysł farmaceutyczny i placówki medyczne także generują duże ilości niebezpiecznych ścieków, w których są zawarte farmaceutyki, środki dezynfekujące,
barwniki oraz pigmenty. Niejednokrotnie zdarzają się sytuację, że ścieki są odprowadzane do kanalizacji bez wstępnego oczyszczania, ponieważ nadal istnieją szpitale, które
nie posiadają własnej oczyszczalni ścieków. W wyniku tego ścieki trafiają bezpośrednio
do kanalizacji miejskiej. Ścieki szpitalne mogą stanowić zagrożenie dla równowagi
ekologicznej i zdrowia człowieka [16, 17].

3.2. Akwakultura
Innym potencjalnym szkodliwym źródłem barwników w środowisku wodnym może
być akwakultura, której produkcja z roku na rok staje się coraz większa – w 2001 roku
wynosiła 34,6 mln, a w 2012 roku już 66,5 mln. Barwniki syntetyczne takie jak zieleń
malachitowa, błękit metylenowy czy fiolet krystaliczny są stosowane w celu leczenia
pasożytniczych lub bakteryjnych infekcji pomimo faktu, że ich użycie zostało niedozwolone w hodowli ryb i skorupiaków zgodnie z prawem UE [18, 19].
Występujący problem jest powszechny w wielu zakątkach świata, ponieważ wyniki
inspekcji produktów akwakultury wprowadzonych na rynek UE są raportowane
w systemie RASFF (ang. the Rapid Alert System for Food and Feed) i wskazują na występowanie substancji niedozwolonych. Produktem najczęściej występującym jest Zieleń
malachitowa i Fiolet krystaliczny. Niepokojący jest fakt, że w Malezji, która jest
zaliczana do światowych dystrybutorów ryb, około 43% sprzedawanych ryb zawierało
zieleń malachitową, a w Iranie około 60% [20, 21].
Pomimo faktu, że hodowcy zdają sobie sprawę z toksyczności i konsekwencji stosowania syntetycznych barwników organicznych – nadal są dla nich atrakcyjne. Substancje
toksyczne można wprowadzić do zbiorników wodnych bezpośrednio. W wyniku takich
poczynań może dojść do skażenia wody, osadów, ale także zanieczyścić się mogą inne
sąsiednie gospodarstwa wodne (zwłaszcza w otwartych lub półzamkniętych systemach
akwakultury). Khodabakhshi i Amin [22] oznaczyli zieleń malachitową w ściekach
z gospodarstw rybackich w zakresie stężeń od 0,0057 do 0,384 μg/l. Warto zwrócić
uwagę, że wykryte stężenie barwnika w wodzie z gospodarstwa rybackiego było znaczące,
9
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biorąc pod uwagę rozcieńczenie barwnika. Ponadto zanieczyszczenie wody barwnikiem
związane było z obecnością zieleni malachitowej w próbkach ryb – wahały się od 265
do 1663 μg/kg. Okazało się, że ścieki te były bezpośrednio odprowadzane bez żadnego
wstępnego oczyszczania do zasobów wodnych przeznaczonych do spożycia przez ludzi.
Ten przypadek pokazuje, że akwakultura może być bezpośrednim źródłem barwników
w środowisku wodnym. Akwakultura z każdym rokiem staje się coraz większa w związku
z tym, że ludzie starają się wykorzystywać produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego,
które nadają się do produkcji, na przykład pasz dla zwierząt [22].

4. Metody analitycznego oznaczania barwników – środowisko wodne
Większość metod analitycznych wykorzystywanych do oznaczania barwników należy
do metod chromatograficznych, a dokładnie do chromatografii cieczowej połączonej
z użyciem kilku rodzajów detektorów, m.in. ultrafioletowego, diodowego, fluorescencyjnego. Rzadziej stosowana jest chromatografia gazowa. Barwniki można także oznaczyć za pomocą spektrofotometru UV-VIS (ang. ultraviolet-visible spectrophotometry).
Jest to metoda, która należy do łatwych w wykonaniu i generujących niskie koszty.
Jednak jej główną wadą jest mała czułość – w porównaniu z metodami opartymi na
chromatografii [23-26].
Ważnym etapem znaczenia syntetycznych barwników organicznych jest ich wstępne
przygotowanie. Do tego celu stosuje się różne techniki, w tym: ekstrakcję w punkcie
chmury (CPE, ang. cloud point extraction), dyspersyjną mikroekstrakcję typu ciecz-ciecz
(DLLME, ang. dispersive liquid-liquid microextraction), mikroekstrakcję punktową
w chmurze (MCPE, ang. micro cloud point extraction), ekstrakcję do fazy stałej
z odciskiem molekularnym (MISPE, ang. molecularly imprinted solid phase extraction),
ekstrakcję ciecz-ciecz wspomaganą zasoleniem (SALLE, ang. salting-out assisted
liquid–liquid extraction), ekstrakcję do fazy stałej (SPE, ang. solid phase extraction )
czy supramolekularną mikroekstrakcję ciecz-ciecz [23, 27-32].
Jedną z najczęściej stosowanych metod przygotowania próbek jest SPE oparta na
adsorpcji analitów na fazie stałej – pozwalającej na efektywną separację. Zaletą jest
efektywne oczyszczanie i możliwość wstępnego skoncentrowania próbki. Dzięki temu
SPE została już wykorzystana do oznaczania barwników takich jak: zieleń malachitowa,
zieleń leukomalachitowa, fiolet krystaliczny, fiolet leukokrystaliczny, błękit metylenowy
niebieski, rodamina B [33-38].

5. Toksyczność syntetycznych barwników organicznych a organizmy
wodne
W celu wyznaczenia toksyczności syntetycznych barwników organicznych należy
ocenić wpływ na organizmy żyjące na różnych poziomach troficznych. Zgodnie z rozporządzeniami OECD (ang. Organisation for Economic Co-operation and Development)
i GHS (ang. Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals)
konieczne jest zbadanie toksyczności substancji barwiących na rośliny, algi, bezkręgowce
oraz kręgowce żyjące w zbiornikach wodnych. Wpływ barwników na organizm żywy
może być zmienny, nawet jeżeli należą do tej samej klasy chemicznej.
Nawiązując do badań toksyczności w zbiornikach wodnych – stwierdzono, że
toksyczność dwóch barwników ksantenowych była różna. Na skorupiaku Daphnia pulex
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stwierdzono, że EC50 (ang. effective concentration) dla floksyny B wynosiło 0,423 mg/l –
w porównaniu z fluoresceiną, dla której EC50 wynosiło 337 mg/l [39].
Badania prowadzone nad barwnikiem o nazwie zieleń malachitowa potwierdziły jego
dużą toksyczność, ponieważ powoduje on problemy z oddychaniem. Dodatkowo inni
badacze stwierdzili negatywny wpływ na organizmy żywe, na przykład u ryb występowały nieskoordynowane ruchy i apatia. Warta podkreślenia jest informacja, że toksyczność
barwników jest różna i zależy od gatunków zwierząt, na które wpływają. Przykładowo
toksyczność zieleni malachitowej względem Oreochromis niloticus LC50 (ang. lethal
concentration) wynosiła 0,437 mg/l, natomiast dla Heteropneustes fossilis LC50 już
1 mg/l [40-42].
Barwniki używane w przemyśle włókienniczym są często stosowane jako mieszaniny różnych barwników należących do wielu klas chemicznych. W związku z tym ich
wpływ na organizmy wodne może się różnić w porównaniu z pojedynczym barwnikiem.
Gungordu i wspólnicy [43] ocenili wpływ komercyjnych preparatów barwnikowych na
żaby jako przedstawicieli płazów. Żaby należą do konsumentów wyższego rzędu,
w związku z czym stanowią istotne ogniwo łańcucha pokarmowego. Badano wpływ na
kijanki Xenopus laevis sześciu barwników stosowanych w przemyśle włókienniczym.
Najbardziej toksyczny dla kijanek okazał się barwnik astrazon blue FGRL, będący
mieszaniną barwnika azowego (błękit zasadowy 159) i oksazowego (błękit zasadowy 3),
którego wartość LD50 (ang. lethal dose) wynosiła 0,76 mg/l [43, 44].
Soriano i wspólnicy [45] badali wpływ toksyczności czerwieni kwasowej 97 i brązu
zasadowego 1 (barwniki azowe) na Silurana tropicalis. Z badań wynikło, że najbardziej
szkodliwy był brąz podstawowy 1, ponieważ powodował istotne wady rozwoje oczu,
głowy, serca czy jelit u embrionów. Dodatkowo w miejscach występowania najwyższego
stężenia brązu podstawowego 1 w osadzie (czyli 100 μg/ml) wykazano wady rozwojowe
u 14-16% larw żab. Badania potwierdziły, że nawet zanieczyszczony barwnikiem osad
jest zagrożeniem dla organizmów żywych. Barwniki zazwyczaj występują jako mieszaniny w środowiskach wodnych. Pochodzą ze ścieków przemysłowych, które są
następnie odprowadzane do ekosystemów wodnych [6, 45].
Verma [46] analizował wpływ toksyczności dwóch barwników azowych w ściekach
pochodzących z oczyszczalni ścieków fabryk barwników i zakładów włókienniczych na
skorupiaki. Bardziej szkodliwe dla skorupiaków były ścieki z fabryk barwników niż
z przemysłu tekstylnego, co tłumaczy się rozcieńczeniem barwników w ściekach z zakładów włókienniczych. Oba badane barwniki azowe wykazały niewielką toksyczność ostrą
dla Daphnia magna. Toksyczność różnych rodzajów testowano na takich organizmach
jak: bakterie, algi, rośliny wodne, rośliny lądowe i skorupiaki. Wyniki wskazują, że dla
wszystkich zaobserwowano toksyczne właściwości ścieków, przy czym najbardziej
wrażliwe były glony Selenastrum capricornutum [47, 48].

6. Oczyszczanie ścieków zawierających syntetyczne barwniki organiczne
6.1. Procesy konwencjonalne
W oczyszczalniach ścieków mieszają się ścieki pochodzące z różnych miejsc, które
następnie są poddawane wstępnemu oczyszczaniu. W niektórych przypadkach ścieki
produkcyjne są wstępnie oczyszczane, a dopiero później odprowadzane do kanalizacji
miejskiej. Oczyszczanie ścieków prowadzi się w trzech fazach w oparciu o różne procesy
fizyczne, chemiczne i biologiczne [48].
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Największymi produktami ubocznymi podczas oczyszczania ścieków są osady
ściekowe, które po procesie oczyszczania trafiają głównie na wysypiska śmieci, lub
ścieki które trafiają bezpośrednio do środowiska wodnego. Produkty uboczne zawierają
w swoim składzie wiele zanieczyszczeń, m.in. metale ciężkie czy antybiotyki. Utylizacja
osadów ściekowych jest dużym problemem, dlatego ludzie starają się je ponownie
wykorzystać (m.in. do produkcji materiałów budowlanych). Szacuje się, że około 80%
osadów ściekowych jest składowana w niewłaściwych miejscach. Dlatego jeżeli w osadach
ściekowych znajdują się barwniki, może dojść do skażenia gleby i wód gruntowych [49-51].
Większość oczyszczalni ścieków nie ma możliwości pozbycia się wszystkich niepożądanych związków chemicznych, zwłaszcza syntetycznych barwników organicznych,
przy użyciu standardowych metod. Z tego powodu oczyszczalnie ścieków mogą być
uważane za pośrednie źródło zanieczyszczeń, ponieważ przyczyniają się do obiegu
szkodliwych związków w środowisku wodnym [47, 52-55].
W Indiach przeprowadzono badania mające na celu sprawdzenie wpływu stosowania
wody zawierającej barwniki na organizmy ludzkie. Stwierdzono, że długotrwałe stosowanie wody zawierającej barwniki do nawadniania upraw powodowało objawy chorobowe u ludzi, na przykład bóle stawów u rolników mieszkających w pobliżu skażonych
pól uprawnych [4, 56].

6.2. Adsorpcja – skuteczna metoda usuwania mikrozanieczyszczeń
i krytyczne czynniki wpływające na jej efektywność
Obecnie do oczyszczania ścieków zawierających mikrozanieczyszcaenia stosowane
są różne adsorbenty, takie jak: biosorbenty, nanoadsorbenty na bazie węgla, tlenki metali
przejściowych i adsorbenty na bazie polimerów. Krytyczne czynniki, takie jak początkowe
stężenie barwnika, pH roztworu, temperatura, dawka adsorbentu i czas odgrywają istotną
rolę w adsorpcyjnym usuwaniu barwników. W tym względzie początkowe stężenie
barwnika ma znaczący udział w zjawisku adsorpcji. Należy zauważyć, że wzrost
stężenia barwnika wykazuje pozytywne efekty do pewnej granicy. Ponadto tendencja
wzrostowa adsorpcji dla wysokich poziomów zanieczyszczeń barwnikowych jest
bezpośrednio związana z dostępnymi miejscami aktywnymi na powierzchni adsorbentu.
Zwiększona pojemność adsorpcyjna jest początkowo przyspieszona dzięki obecności
nienasyconych miejsc aktywnych w adsorbencie. Gdy powierzchnia adsorbentu staje się
nasycona, następuje znaczne zmniejszenie szybkości adsorpcji barwnika. Oprócz tego
roztwór pH odgrywa również istotną rolę w adsorpcji barwników ze skażonej wody.
Według Zhou [24] zmiana pH może wpływać na możliwe reakcje pomiędzy cząsteczkami barwnika a adsorbentami ze względu na zmianę poziomu jonizacji i ładunku
powierzchniowego adsorbentu. Temperatura ma znaczący wpływ na adsorpcję barwników. Dodatkowo zmiana temperatury jest również pomocna w identyfikacji, czy proces
adsorpcji jest endotermiczny czy egzotermiczny. W procesie egzotermicznym pojemność
adsorpcyjna maleje wraz ze wzrostem temperatury, podczas gdy w procesie endotermicznym wzrasta wraz ze wzrostem temperatury [21, 24, 57-59].

7. Wnioski
Mikrozanieczyszczenia spowodowane obecnością syntetycznych barwników organicznych są problemem ogólnoświatowym. Występują one nie tylko w wodzie, lecz
w różnych miejscach – takich jak osady, gleby i dzikie ryby. Ich rozprzestrzenianie się jest
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związane z corocznie zwiększająca się produkcją. Do głównych źródeł zanieczyszczeń
wody barwnikami zaliczamy przemysł włókienniczy, skórzany i kosmetyczny. Jednak
istotne jest także znaczenie dróg pośrednich, na przykład stosowanie ścieków zawierających barwniki w celu nawadniania pól uprawnych. Aktualny stan wiedzy na temat
skażenia środowiska wodnego syntetycznymi barwnikami organicznymi wskazuje, że
ryby dzikie i hodowlane mogą być skażone nie tylko z powodu celowego, bezpośredniego
stosowania przez człowieka nielegalnych barwników w akwakulturze, ale również
z powodu pojawienia się barwników w ekosystemach wodnych w wyniku niedostatecznie
oczyszczonych ścieków. Niektóre syntetyczne barwniki mogą stanowić zagrożenie dla
równowagi ekosystemu w wyniku łatwego przechodzenia przez różne poziomy łańcucha troficznego. Produkcja barwników syntetycznych z roku na rok jest coraz większa,
dlatego toksykologiczne właściwości większości barwników nie zostały jeszcze ocenione.
Nie ma pełnych danych na temat ilości syntetycznych barwników organicznych znajdujących się w ekosystemach wodnych, dlatego skutki ich występowania w środowisku
naturalnym nie mogą być do końca przewidziane. Zawartości barwników znajdujące się
w środowisku wodnym powinny być monitorowane.

Podziękowania
Przede wszystkim pragnę podziękować dr hab. Monice Wawrzkiewicz, prof. UMCS,
za wsparcie merytoryczne i za wszelakie wskazówki. Dziękuje serdecznie Uniwersytetowi Marii Curie-Skłodowskiej za udzielone wsparcie finansowe.

Literatura
1.

Zuccato E., Castiglioni S., Fanelli R., Identification of the pharmaceuticals for human use
contaminating the Italian aquatic environment, Journal of Hazardous Materials, 122(3),
2005, s. 205-209.
2. Pereira L., Alves M., Environmental protection strategies for sustainable development,
Springer Science + Business Media B.V., 2012, s. 111-162.
3. EFSA, Penninks A., Baert K., Levorato S., Binaglia M., Dyes in aquaculture and
reference points for action, EFSA Journal, 15(7), 2017, s. 1-43.
4. Kant R., Textile dyeing industry an environmental hazard, Natural Science, 4(1), 2012,
s. 22-26.
5. Ali H., Biodegradation of synthetic dyes – a review, Water, Air & Soil Pollution, 213(1-4),
2010, s. 251-273.
6. Zaharia C., Suteu D., Organic Pollutants Ten Years After the Stockholm ConventionEnvironmental and Analytical Update, InTech, 2012, s. 55-86.
7. Bharagava R.N., Saxena G., Mulla S.I., Introduction to industrial wastes containing
organic and inorganic pollutants and bioremediation approaches for environmental
management, [w:] Bioremediation of industrial waste for environmental safety, Springer,
New York 2020, s. 1-18.
8. Shindhal T., Rakholiya P., Varjani S., Pandey A., Ngo H.H., Guo W., Ng H.Y.,
Taherzadeh M.J., A critical review on advances in the practices and perspectives for the
treatment of dye industry wastewater, Bioengineered, 12, 2021, 70-87.
9. Gürses A., Açıkyıldız M., Güneş K., Gürses M.S., Dyes and pigments, Springer, Cham
2016, s. 13-29.
10. Bamfield P., Chromic phenomena the technological applications of color chemistry, The
Royal Society of Chemistry, 2001.

13

Anna Kucharczyk

11. Chhonkar P.K., Datta S.P., Josh H.C., Pathak H., Impact of industrial effluents on soil
health and agriculture-Indian experience, part II, Tannery and textile industrial effluents,
Journal of Scientific and Industrial Research, 59, 2000, s. 446-454.
12. Wang C., Yediler A., Lienert D., Wang Z., Kettrup A., Toxicity evaluation of reactive
dyestuffs, auxiliaries and selected effuents in textile finishing industry to luminescent
bacteria Vibrio fischeri, Chemosphere, 46, 2002, s. 339-344.
13. Maas R., Chaudhari S., Adsorption and biological decolourization of azo dye reactive red
2 in semicontinuous anaerobic reactors, Process Biochemistry, 40(2), 2005, s. 699-705.
14. Eriksson E., Auffarth K., Eilersen A.M., Henze M., Ledin M., Household chemicals and
personal care products as sources for xenobiotic organic compounds in grey wastewater,
Water SA, 29(2), 2003, s. 135-146.
15. Kümmerer K., Pharmaceuticals in the environment, Annual Review of Environment and
Resources, 35(1), 2010, s. 57-75.
16. Gupta P., Mathur N., Bhatnagar P., Nagar P., Srivastava S., Genotoxicity evaluation of
hospital wastewaters, Ecotoxicology and Environmental Safety, 72(7), 2009, s. 1925-1932.
17. Rezaee A., Ansari M., Khavanin A., Sabzali A., Aryan M.M., Hospital wastewater
treatment using an integrated anaerobic aerobic fixed film bioreactor, American Journal
of Environmental Sciences, 1(4), 2005, s. 259-263.
18. FAO Fisheries and Aquaculture Department, Global Aquaculture Production Statistics for
the year 2011, 2013.
19. EFSA European Food Safety Authority, Chemicals in Food 2016. Overview of Selected
Data Collection, 2016, s. 1-40.
20. Kwan P.P., Banerjee S., Shariff M., Ishak N.A.S., Yusoff F.M., Quantitative analysis of
malachite green and leucomalachite green residues in fish purchased from the markets in
Malaysia, Food Control, 92, 2018, s. 101-106.
21. Adel M., Dadar M., Oliveri Conti G., Antibiotics and malachite green residues in farmed
rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) from the Iranian markets: a risk assessment,
International Journal of Food Properties, 20(2), 2016, s. 402-408.
22. Khodabakhshi A., Amin M.M., Determination of malachite green in trout tissue and
effluent water from fish farms, International Journal of Environmental Health Engineering,
1(1), 2012, s. 51-56.
23. Zhang Z., Zhou K., Bu Y., Shan Z., Liu J., Wu X., Yang L., Chen Z., Determination of
malachite green and crystal violet in environmental water using temperaturecontrolled
ionic liquid dispersive liquid–liquid microextraction coupled with high performance liquid
chromatography, Analytical Methods, 4(2), 2012, s. 429-433.
24. Carneiro P.A., Umbuzeiro G.A., Oliveira D.P., Zanoni M.V.B., Assessment of water
contamination caused by a mutagenic textile effluent/dyehouse effluent bearing disperse
dyes, Journal of Hazardous Materials, 174(1-3), 2010, s. 694-699.
25. Nelson C.R., Hites R.A., Aromatic amines in and near the Buffalo River, Environmental
Science and Technology, 14(9), 1980, s. 1147-1149.
26. Zhou Q., Chemical pollution and transport of organic dyes in water-soil-crop systems of
the Chinese Coast, Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 66(6), 2001,
s. 784-793.
27. Luo X., Jiang X., Tu X., Luo S., Yan L., Chen B., Determination of malachite green in
fish water samples by cloud-point extraction coupled to cation-selective exhaustive
injection and sweeping-MEKC, Electrophoresis, 31(4), 2010, s. 688-694.
28. Ghasemi E., Kaykhaii M., Application of micro-cloud point extraction for spectrophotometric determination of malachite green, crystal violet and rhodamine B in aqueous
samples, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 164,
2016, s. 93-97.

14

Barwniki syntetyczne jako mikrozanieczyszczenia środowiska czyli problem współczesnych czasów

29. Lian Z., Wang J., Molecularly imprinted polymer for selective extraction of malachite
green from seawater and seafood coupled with high-performance liquid chromatographic
determination, Marine Pollution Bulletin, 64(12), 2012, s. 2656-2662.
30. Razmara R.S., Daneshfar A., Sahrai R., Determination ofmethylene blue and sunset yellow
in wastewater and food samples using salting-out assisted liquid–liquid extraction, Journal
of Industrial and Engineering Chemistry, 17(3), 2011, s. 533-536.
31. Mitrowska K., Posyniak A., Zieleń malachitowa – aspekty farmakologiczne, toksykologiczne i kontrola pozostałości, Medycyna Weterynaryjna, 61(7), 2005, s. 742-745.
32. Uzcan F., Erbas Z., Soylak M., Supramolecular solvent-based liquid phase
microextraction of malachite green at trace level from water samples for its UV–vis
spectrophotometric detection, International Journal of Environmental Analytical
Chemistry, 99(6), 2019, s. 595-605.
33. Khan M.R., Wabaidur S.M., Busquets R., Khan M.A., Siddiqui M.R., Azam M.,
Identification of malachite green in industrial wastewater using lignocellulose biomass
composite bio-sorbent and UPLC-MS/MS: a green environmental approach, Process
Safety and Environmental Protection, 126, 2019, s. 160-166.
34. Mitrowska K., Posyniak A., Zmudzki J., Determination of malachite green and
leucomalachite green residues in water using liquid chromatography with visible and
fluorescence detection and confirmation by tandem mass spectrometry, Journal of
Chromatography A, 1207(1-2), 2008, s. 94-100.
35. Schuetze A., Heberer T., Juergensen S., Occurrence of residues of the veterinary drug
crystal (gentian) violet in wild eels caught downstream from municipal sewage treatment
plants, Environmental Chemistry, 5(3), 2008, s. 194-199.
36. Khan M.R., Khan M.A., Alothman Z.A., Alsohaimi I.H., Naushad M., Al-Shaalan N.H.,
Quantitative determination of methylene blue in environmental samples by solid phase
extraction and ultra performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry:
a green approach, RSC Advances, 4(64), 2014, s. 34037-34044.
37. Chiang Tsung-Ling, Wang Yu-Chen, Ding Wang-Hsien, Trace determination of
rhodamine B and rhodamine 6G dyes in aqueous samples by solid-phase extraction and
highperformance liquid chromatography coupled with fluorescence detection, Journal of
the Chinese Chemical Society, 59(1), 2011, s. 1-5.
38. Soylak M., Unsal Y.E., Yilmaz E., Tuzen M., Determination of rhodamine B in soft drink,
waste water and lipstick samples after solid phase extraction, Food and Chemical
Toxicology, 49(8), 2011, s. 1796-1799.
39. Walthall W.K., Stark J.D., The acute and chronic toxicity of two xanthene dyes,
fluorescein sodium salt and phloxine B, to Daphnia pulex, Environmental Pollution, 104,
1999, s. 207-215.
40. Srivastava S.J., Singh N.D., Srivastava A.K., Sinha R., Acute toxicity of malachite green
and its effects on certain blood parameters of a catfish, Heteropneustes fossilis, Aquatic
Toxicology, 31, 1995, s. 241-247.
41. Omoregie E., Ofojekwu P.C., Anosike J.C., Adeleye A.O., Acute toxicity of malachite
green to the Nile tilapia, Oreochromis niloticus (L.), Journal of Tropical Aquatic, 13(4),
1998, s. 233–237.
42. Sudova E., Machova J., Svobodova Z., Vesely T., Negative effects ofmalachite green and
possibilities of its replacement in the treatment of fish eggs and fish: a review, Veterinarni
Medicina, 52(12), 2007, s. 527-539.
43. Bayramoglu G., Kunduzcu G., Arica M.Y., Preparation and characterization of strong
cation exchange terpolymer resin as effective adsorbent for removal of disperse dye,
Polymer Engineering and Science, 60, 2020, s. 192-201.

15

Anna Kucharczyk

44. Gungordu A., Birhanli A., Ozmen M., Biochemical response to exposure to six textile dyes
in early developmental stages of Xenopus laevis, Environmental Science and Pollution
Research International, 20(1), 2013, s. 452-460.
45. Soriano J.J., Mathieu-Denoncourt J., Norman G., de Solla S.R., Langlois V.S., Toxicity of
the azo dyes acid red 97 and Bismarck brown Y to western clawed frog (Silurana tropicalis),
Environmental Science And Pollution Research International, 21, 2014, s. 3582-3591.
46. Verma Y., Acute toxicity assessment of textile dyes and textile and dye industrial effluents
using Daphnia magna bioassay, Toxicology and Industrial Health, 24(7), 2008, s. 491-500.
47. Tigini V., Giansanti P., Mangiavillano A., Pannocchia A., Varese G.C., Evaluation of
toxicity, genotoxicity and environmental risk of simulated textile and tannery wastewaters
with a battery of biotests, Ecotoxicology and Environmental Safety, 74(4), 2011, s. 866-873.
48. Sonune A., Ghate R., Developments in wastewater treatment methods, Desalination,
167(1), 2004, s. 55-63.
49. Carneiro P.A., Umbuzeiro G.A., Oliveira D.P., Zanoni M.V.B., Assessment of water
contamination caused by a mutagenic textile effluent/dyehouse effluent bearing disperse
dyes, Journal of Hazardous Materials, 174(1-3), 2010, s. 694-699.
50. Gobel A., McArdell C.S., Joss A., Siegrist H., Giger W., Fate of sulfonamides,
macrolides, and trimethoprim in different wastewater treatment technologies, Science of
the Total Environment, 372(2-3), 2007, s. 361-371.
51. Yang G., Zhang G., Wang H., Current state of sludge production, management, treatment
and disposal in China, Water Research, 78, 2015, s. 60-73.
52. Brown A.K., Wong C.S., Distribution and fate of pharmaceuticals and their metabolite
conjugates in a municipal wastewater treatment plant, Water Research, 144, 2018, s. 774-783.
53. Huerta B., Rodriguez-Mozaz S., Nannou C., Nakis L., Ruhi A., Acuna V., Sabater S.,
Barcelo D., Determination of a broad spectrum of pharmaceuticals and endocrine
disruptors in biofilm from a waste water treatment plant-impacted river, Science of the
Total Environment, 540, 2016, s. 241-249.
54. Ternes T.A., Occurrence of drugs in german sewage treatment plants and rivers, Water
Research, 32(11), 1998, s. 3245-3260.
55. Donkadokula N.Y., Kola A.K., Naz I., Saroj D., A review on advanced physico-chemical
and biological textile dyewastewater treatment techniques, Reviews in Environmental
Science and Bio/Technology, 59 2020, 543-560.
56. Dixit S., Yadav A., Dwivedi P.D., Das M., Toxic hazards of leather industry and technologies to combat threat: a review, Journal of Cleaner Production, 87, 2015, s. 39-49.
57. Fratilescu I., Fagadar-Cosma E., Recovery of waste industrial waters containing red
Congo by multifunctionalized mesoporous silica nanomaterials, Chemistry Proceedings,
2022, s. 7-19.
58. Naim M.N., Al-harby N.F., El Batouti M., Elewa M.M., Macro-reticular ion exchange
resins for recovery of direct dyes from spent dyeing and soaping liquors, Molecules, 27,
2022, s. 1593.
59. Futalan C.M., Choi A.E.S., Soriano H.G.O., Cabacungan M.K.B., Millare J.C.,
Modification strategies of kapok fiber composites and its application in the adsorption of
heavy metal ions and dyes from aqueous solutions. A systematic review, International
Journal of Environmental Research and Public Health, 19, 2022, s. 2703.

Barwniki syntetyczne jako mikrozanieczyszczenia środowiska, czyli problem
współczesnych czasów
Streszczenie
Zanieczyszczenia środowiska stanowią coraz istotniejszy problem współczesnych czasów, co wynika z intensywnego rozwoju wielu gałęzi przemysłu. Barwniki syntetyczne pomimo faktu, że są zaliczane do mikrozanieczyszczeń – stanowią istotny problem środowiska naturalnego. Wyjaśniono, w jaki sposób barwniki
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przedostają się do środowiska i jaki mają wpływ na organizmy żywe. Ogromne ilości produkowanych
barwników i ich różnorodne zastosowanie powoduje powstawanie dużych ilości kolorowych ścieków oraz
odpadów poprodukcyjnych. Przemysł włókienniczy jest istotnym źródłem ich występowanie w środowisku
wodnym. Szybkie powstawanie nowych barwników powoduje brak możliwości kontroli, co wiąże się
z brakiem przewidzenia skutków działania. Należy monitorować nowo powstające barwniki, aby można
było ocenić ich wpływ na otaczający świat.
Słowa kluczowe: barwniki syntetyczne, mikrozanieczyszczenia, środowisko naturalne

Synthetic dyes as environmental micropollutants a problem of modern times
Abstract
Environmental pollution is an increasingly important problem of modern times, which results from the
intensive development of many industries. Synetic dyes despite the fact that they are classified as micropollutants are a significant environmental problem. It was explained how the dyes get into the environment
and how they affect living organisms. The huge amounts of dyes produced and their various uses result in
the generation of large amounts of colored wastewater and production waste. The textile industry is an
important source of their occurrence in the aquatic environment. The rapid formation of new dyes results in
a lack of controllability, which means that the effects cannot be predicted. Newly emerging dyes should be
monitored because their impact on the surrounding world cannot be assessed.
Keywords: synthetic dyes, micropollution, natural environment
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Stałe odpady garbarskie jako surowce wtórne
1. Przemysł garbarski
Wyprawianie skór na potrzeby produkcji różnego rodzaju wyrobów to jedno
z najstarszych rzemiosł, które znane było już w starożytności. Od stuleci garbowanie
skór pozwala na pozyskiwanie wysokiej jakości surowca wykorzystywanego obecnie
w przemyśle obuwniczym, w przemyśle futrzanym i odzieżowym, a także do produkcji
galanterii skórzanej. Uzyskanie produktu, który będzie miał odpowiednie parametry
jakościowe i wytrzymałościowe wymaga zastosowania kilku etapów obróbki skóry, co
przedstawiono na rysunek 1.

Obróbka wstępna

Procesy
garbowania

Procesy
dogarbowania

Procesy
wykańczania

Rysunek 1. Proces wyprawy skór

Każdy z powyższych procesów wiążę się z produkcją dużej ilości odpadów. Przetwarzanie jednej tony surowej skóry daje około 200 kg skóry garbowanej, 200 kg
garbowanej skóry odpadowej, 250 kg niegarbowanych odpadów i 50 000 kg ścieków.
Ścieki powstają w znacznych ilościach ze względu na duże zapotrzebowanie wody do
procesów jednostkowych. Zawierają przede wszystkim znaczny ładunek zanieczyszczeń
organicznych oraz szereg związków chemicznych stosowanych jako odczynniki w kolejnych procesach. Na przełomie kilku ostatnich lat powstały różne idee zagospodarowania
brzeczek garbarskich. Roztwór chromu można wykorzystać ponownie w procesie piklowania i garbowania poprzez odpowiednią obróbkę roztworu. Pozwala to na zniwelowanie ilości chromu w ściekach o ponad 50%. Technika wykorzystywana przy
oczyszczaniu ścieków po procesie garbowania opiera się na odzyskaniu chromu poprzez
wytrącenie i separację chromu, dzięki czemu może być on ponownie wykorzystany
w procesie produkcji [1]. Zanieczyszczenia gazowe powstają m.in. w wyniku stosowania
rozpuszczalników w wybranych procesach, ale również wskutek emisji odorów ze
ścieków czy odpadów stałych. Stałe odpady w branży skórzano-obuwniczej powstają na
różnych etapach produkcji wyrobów skórzanych i obuwniczych – dla przykładu są to:
odzierki, cyplowiny, strużyny czy niezużyte dwoiny chromowe, a także osady ściekowe
z przyzakładowych oczyszczalni ścieków (tab. 1) [2].

1 dorota.gendaszewska@lit.lukasiewicz.gov.pl; Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny,

Zgierska 73, 91-463 Łódź; https://lit.lukasiewicz.gov.pl/.
2 dorota.wieczorek@lit.lukasiewicz.gov.pl; Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny,
Zgierska 73, 91-463 Łódź; https://lit.lukasiewicz.gov.pl/.
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Tabela 1. Rodzaje i ilości powstających odpadów stałych przy przetworzeniu 1 tony surowej skóry bydlęcej

Rodzaj odpadów stałych
sól
włosy
skrawki niegarbowane
szlam wapienny
odpady z mizdrowania
strużyny garbarskie garbowane
odzierki garbowane
pył
skrawki garbowane
osady

Niegarbowane

Garbowane

Ilość
[kg]
300
100
40
60
120
95
65
65
35
125

Źródło: opracowano na podstawie [2].

Stałe odpady przemysłu garbarskiego mogą mieć charakter bardziej chemiczny lub
białkowy. Te drugie dzielone są kolejno na frakcje zanieczyszczone chemicznie i niezanieczyszczone chemicznie. Charakterystyka fizykochemiczna stałych odpadów garbarskich jest uzależniona od składu skór surowych i środków wprowadzonych do skór.
Z chemicznego punktu widzenia skóry surowe mają następujący skład pierwiastkowy:
ponad 50% węgla (C), 25% tlenu (O), 17,8% azotu (N) i 7% wodoru (H) oraz niewielkie
ilości soli mineralnych i siarki (S). W przypadku skór kozich przeciętna zawartość
tłuszczów wynosi 5-10%, w skórach owczych 5-30%, w skórach świńskich może sięgać
nawet 40%. Skóry o znacznym udziale tłuszczów zawierają w swoim składzie proporcjonalnie mniej wody. W przypadku skór bydlęcych wyróżnia się następujące związki
wchodzące w ich skład: 60-65% to woda, 30-33% białko, 0,5% składniki mineralne,
0,5% inne składniki (np. pigmenty), 2% tłuszcze (rys. 2) [3].

33 %
Białko

2%
Pozostałe

65 % Woda
Skład skóry bydlęcej

Rysunek 2. Procentowy udział związków chemicznych w surowej skórze bydlęcej [3]

Powyższe zestawienie pokazuje, iż jednym z głównych składników skór surowych
jest woda. Około 1/3 ilości wody w skórach związana jest z włóknami kolagenu. Pozostała kompozycja białek w surowej skórze jest w przybliżeniu następująca:
• kolagen 94-95%;
• elastyna 1%;
• keratyna 1-2%;
• reszta – białka niewłókniste [4].
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Skład odpadów skórzanych jest uzależniony od etapu, z którego są one pozyskane.
Dla przykładu odpady pozyskane po procesie mizdrowania będą się charakteryzować
większą ilością tłuszczu, natomiast po procesie chromowania w składzie będzie znajdować się chrom (III). Osady ściekowe zawierają z kolei mniej substancji organicznej
(65%) niż odpady uzyskane bezpośrednio w procesie garbowania (87,5%) [5]. Uboczne
produkty wytwarzane przez przemysł skórzany stanowią przede wszystkim istotne
źródło dobrej jakości kolagenu i hydrolizatów kolagenowych, które mogą mieć wiele
zastosowań w różnych gałęziach przemysłu. W hydrolizatach kolagenu, w zależności od
metody ich uzyskania, można oznaczyć: 8-35% substancji stałej, 0,5-35,5% popiołu,
14-16% azotu, 83-87% substancji organicznej, 0-2% azotu amidowego [6].
Utylizacja odpadów niegarbowanych nie nastręcza większych problemów, gdyż
przetwarza się je na żelatynę, kleje, preparaty kosmetyczne, sztuczne jelita, folie,
składniki pasz lub nawozów [7, 8]. Techniczna żelatyna może być stosowana m.in.
w kosmetyce, fotografii, druku, klejach [9]. Zdecydowanie większy problem stanowią
odpady garbowane, które będą mogły być zastosowane jako surowce wtórne. Dokładna
charakterystyka fizykochemiczna odpadów oraz określenie stopnia jednorodności takich
odpadów pozwala na wytyczenie ich kierunku zagospodarowania jako surowców wtórnych. Ograniczenie wytwarzania odpadów w przemyśle garbarskim to podstawowa
zasada racjonalnego użytkowania zasobami naturalnymi. Odzysk energii bądź surowców
z odpadów to podstawowy warunek ochrony zasobów naturalnych i środowiska. Głównym celem odzysku jest wykorzystanie materiałów w sposób powtórny bądź jako
surowiec wtórny – zamiast materiałów pierwotnych, które zostały użyte do produkcji.
W zeszłym stuleciu rozwiązaniem technologicznym utylizacji stałych odpadów garbowanych była produkcja wtórnych i sztucznych skór przeznaczonych na elementy
obuwia, galanterię, a także włóknin będących podłożem tworzyw skóropodobnych.
Kolejnym intensywnie rozwijanym kierunkiem była hydroliza chemiczna wraz z możliwością uzyskania kolagenu oraz odzyskaniem chromu (III), by móc uzyskany surowiec
zastosować jako żelatynę, kleje czy hydrolizat białkowy [4]. Niestety procesy te nie są
ekonomiczne i nie spełniają norm środowiskowych, które obowiązują w obecnym
systemie prawnym. W celu określenia potencjału wykorzystania garbowanych odpadów
skórzanych jako surowców wtórnych dokonano przeglądu literatury związanego z wykorzystaniem produktów ubocznych przemysłu garbarskiego. Uzyskane wyniki z prac doświadczalnych ostatnich lat wskazują, że produkty uboczne można zastosować zgodnie
ze zrównoważonym rozwojem, ale wymagają odpowiedniej obróbki wstępnej. Poniżej
opisano dokładnie garbowane odpady przemysłu garbarskiego, które w przyszłości
mogą być wykorzystane jako surowce wtórne do produkcji biodiesla, biogazu, biopolimerów, adsorbentów i do zastosowania w rolnictwie.

2. Odpady skórzane jako adsorbenty
Niewątpliwie największe zainteresowanie spośród technik wykorzystywanych
w obecnym czasie do oczyszczania zarówno gazów odlotowych, jak i ścieków wzbudza
proces związany z wymianą masy, czyli adsorpcja. Procesy adsorpcji mogą być również
wykorzystywane do oczyszczania środowiska glebowego. W procesach adsorpcyjnych
wykorzystuje się bardzo szeroką gamę sorbentów zarówno nieorganicznych – takich jak:
żele krzemionkowe, zeolity, tlenek glinu, jak i materiałów pochodzenia organicznego,
wśród których wymienić należy przede wszystkim węgle aktywne [10]. Materiały te
uzyskuje się poprzez odpowiednią obróbkę prowadzącą do zmniejszenia stałej masy
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i w tym samym momencie wytworzenia porów w miejscu usuniętej masy stałej. Istnieje
wiele sposobów wytwarzania węgla aktywnego, niemniej jednak istnieją dwa główne
kierunki wytwarzania sorbentów:
a) aktywacja termiczna, składająca się najczęściej z dwóch etapów, które obejmują
termiczną karbonizację oraz zgazowanie ze środkiem utleniającym;
b) aktywacja chemiczna, składająca się z jednego etapu – karbonizacji materiału
nasączonego środkiem chemicznym, którego nadmiar po procesie zostaje usuwany.
Absorbery organiczne powinny cechować się równie wysoką selektywnością, dużą
powierzchnią oraz zdolnością adsorpcji, co nieorganiczne. Długi okres adsorpcji i możliwość ponownego wykorzystania są bardzo pożądane [11]. Węgiel aktywny może być
wytwarzany z wielu surowców. Najważniejszy warunek, jaki musi spełnić surowiec to
wysoka zawartość węgla. Od kilku lat prowadzone są intensywne prace mające umożliwić wykorzystanie produktów ubocznych z sektora przemysłowego jako surowców
wtórnych do produkcji bioadsorbentów [12]. Do wytwarzania takich materiałów mogą
być wykorzystywane między innymi osady ściekowe uzyskane w procesie oczyszczania
ścieków garbarskich lub odpady stałe uzyskane w wyniku garbowania skór. Produkty
te, bogate w materię organiczną, doskonale sprawdzają się jako surowce do produkcji
węgla aktywnego [13] i mają szerokie zastosowanie (tab. 2).
Tabela 2. Węgle aktywowane uzyskane z odpadów przemysłu skórzanego

Materiał bazowy
skrawki garbowanej
skóry

Metoda aktywacji
termiczna 900℃
w atmosferze CO2

strużyny, ścinki
i pył garbarski

KOH, K2CO3, NaOH
w połączeniu
z temperaturą
KOH, K2CO3
w połączeniu
z temperaturą
K2SiO3 pod wysokim
ciśnieniem

wióry, ścinki
garbarskie i pył
polerski
odpady skórzane

Zastosowanie
adsorpcja Cr (VI), fenolu
i barwnika błękitu
metylenowego z roztworów
wodnych
adsorpcja siloksanów

Źródło
[14]

adsorpcja aromatycznych
zanieczyszczeń z wody,
w tym: benzaldehydu
adsorpcja metali ciężkich, np.
niklu

[16]

[18]

ZnCl2

usuwanie fenoli z wody bądź
jako anody do akumulatorów
litowych
wypełniacze gumowej
podeszwy
adsorpcja barwników

KOH w połączeniu
z temperaturą

do wytwarzania
superkondensatorów

[20]

KOH i K2CO3

adsorpcja farmaceutyków

[21]

HCl

adsorpcja barwników

[22]

odpady skórzane
z domieszką azotu

KOH, CaCO3

odpady
z mizdrowania
chromowane
strużyny garbarskie
odpady garbarskie

-

odpady z
odwłaszania
osady ściekowe
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Takie produkty wykorzystywane są przede wszystkim do usuwania barwników
(black 210, red 375, yellow 194) czy fenolu i innych szkodliwych substancji aromatycznych ze środowiska wodnego [22, 23]. Węgle domieszkowane azotem mogą służyć
nie tylko do adsorpcji zanieczyszczeń, ale również do wytwarzania materiałów elektrodowych – charakteryzujących się wysoką zdolnością do ładowania i rozładowywania.
W pracy El-Hout i in. (2021) określono, że materiały te charakteryzują się stałością cyklu
elektrochemicznego, zatem mogą mieć zastosowanie jako superkondensatory do magazynowania energii. Węgiel aktywny uzyskany z odpadów garbarskich może również być
alternatywą do stosowanej w wypełnieniach gumowych rakotwórczej sadzy [20]. Jeszcze
ciekawszą opcją jest zastosowanie karbonizatu pyłu polerskiego jako wypełniacza
bloczków cementowych. Wprowadzenie dodatkowych materiałów poprawiło właściwości mechaniczne produktu [24]. Szerokie zastosowanie węgli aktywnych uzyskanych
w wyniku pirolizy i aktywowanych chemicznie świadczy o ogromnym potencjale takich
materiałów.

3. Odpady skórzane jako surowce wtórne do produkcji biodiesla
Idea produkowania biopaliw, wdrożona pod koniec XX wieku szczególnie w Unii
Europejskiej, była bardzo zasadną decyzją w okresie wyczerpywania się paliw kopalnych.
Biodiesel, który definiowany jest jako monoalkilowe estry długołańcuchowych kwasów
tłuszczowych, otrzymywany jest zwykle w reakcji transestryfikacji olejów roślinnych
lub tłuszczów zwierzęcych z niskocząsteczkowym alkoholem, najczęściej metanolem.
Biodiesel postrzegany jest jako ekologiczny substytut oleju napędowego, jednak pełna
ocena wpływu produkcji i stosowania biodiesla na środowisko przyrodnicze powinna
być uwarunkowana bilansem zysków i strat uwzględniającym poszczególne etapy cyklu
produkcyjnego [25]. Wpływ biodiesla na środowisko przyrodnicze uwarunkowany jest
w dużym stopniu rodzajem oleju stosowanego w syntezie bioestrów [26]. W ostatnich
20 latach zwrócono uwagę na możliwość zastosowania do produkcji biopaliw zużytych
olejów roślinnych i tłuszczowych odpadów pochodzenia zwierzęcego. Takie działania
umożliwiają zastąpienie olejów jadalnych oraz zminimalizowanie negatywnych skutków
dodatkowej uprawy roślin oraz procesu ekstrakcji olejów na środowisko. Ponadto produkcja biodiesla z odpadów przemysłowych pozwala nie tylko na produkcję odnawialnych źródeł energii elektrycznej, ale również na zagospodarowanie odpadów, które
dotychczas były składowane na wysypiskach śmieci. Niektóre odpady z przemysłu
garbarskiego są doskonałym źródłem tłuszczy (14-60%), np. odpady bydlęce po mizdrowaniu [27, 28]. Wykorzystanie tych materiałów w produkcji biodiesla poprzedza proces
ekstrakcji tłuszczy z surowców. Najczęściej przeprowadzana jest ekstrakcja w aparacie
Soxhleta [29] oraz ekstrakcja alkaliczna. W pierwszej metodzie uzyskuje się aż 90%
wydajności odzyskania tłuszczu z odpadów. Z kolei w drugiej metodzie wydajność nie
przekracza 70%, natomiast wykorzystywane są tutaj mniejsze ilości odczynników
i stosowane są łagodniejsze warunki obróbki. Zdecydowanie w aspekcie ekologii oraz
możliwości zastosowania rozwiązania przemysłowo – ta druga metoda wykorzystywana
jest częściej [30]. Celem poprawy wydajności ekstrakcji tłuszczu z odpadów, który
będzie wykorzystywany w procesie transestryfikacji trójglicerydów z metanolem
w obecności katalizatora, badacze testują różne sposoby obróbki wstępnej surowców
odpadowych. Są to procesy rozdrabniania, procesy termiczne, adsorpcja czy strącanie
[31]. Tłuszcze zwierzęce posiadają dużą ilość wolnych kwasów tłuszczowych, a ich
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duża obecność zmniejsza wydajność transestryfikacji. Ten problem może zostać wyeliminowany przy produkcji biodiesla II generacji z surowców odpadowych – poprzez
wprowadzenie dodatkowej estryfikacji wolnych kwasów tłuszczowych z metanolem
w obecności katalizatora H2SO4 (rys. 3). Następnie przeprowadzony zostaje właściwy
proces transestryfikacji.

Rysunek 3. Proces estryfikacji (opracowanie własne)

Uzyskane biopaliwa z surowców wtórnych pochodzących z garbarni charakteryzują
się takimi samymi bądź lepszymi parametrami w porównaniu do tradycyjnych biopaliw
uzyskanych z oleju rzepakowego i spełniają normy – europejskie EN/ISO oraz amerykańskie ASTM (tab. 3).
Tabela 3. Właściwości fizykochemiczne biopaliwa uzyskanego z surowców odpadowych

Właściwości
Zawartość estrów
metylowych kwasów
tłuszczowych, % (m/m)
Gęstość w temp. 15°C,
kg/m3
Lepkość kinematyczna
w temp. 40°C, mm2/s
Liczba kwasowa, mg
KOH/g
Zawartość wody, mg/kg
Liczba cetanowa

Parametry
wymagane
B100
96,5

Uzyskane
w badaniach
[28]
-

Uzyskane
w badaniach
[32]
96,6

Uzyskane
w badaniach
[33]
93,4

860-900

870

-

-

3,50-5,00

4,60

4,4

4,5

maks. 0,50

0,30

0,4

0,21

maks. 500
51

500
58

500
62

51,6

Źródło: opracowanie własne na podstawie [28, 32, 33].

Liczba cetanowa oraz indeks cetanowy biopaliw z odpadów garbarskich jest wyższy
niż tradycyjnego biodiesla [32, 33]. Do głównych wyzwań w produkcji biodiesla
z odpadów skórzanych zaliczamy: optymalizację procesu ekstrakcji, standaryzację jakości
odpadów, eliminację tworzenia się mydła, co wymaga wstępnej obróbki surowca i poprawę
właściwości związanych z lepkością i punktem zmętnienia. Dalsze badania nad możliwością wykorzystania tych produktów do produkcji biodiesla wydają się konieczne, ze
względu na zysk ekologiczny takiego rozwiązania.
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4. Odpady skórzane jako surowce do produkcji biogazu
Wraz z rozwojem cywilizacyjnym zwiększyło się zapotrzebowanie na energię.
Tradycyjne surowce energetyczne wyczerpują się, a ich użytkowanie powoduje wzrost
zanieczyszczenia środowiska, m.in. przez nadmierną produkcję gazów cieplarnianych.
Stężenie CO2 w atmosfera stale rośnie i szacuje się, że osiągnie 750 ppm pod koniec
tego stulecia. Dwutlenek węgla zatrzymuje promieniowanie podczerwone ze słońca,
a tym samym zwiększa temperaturę ziemi, intensyfikując efekt cieplarniany. Zjawisko
to wymaga poszukiwania alternatywnych źródeł energii, a produkcja biogazu jest jednym
z możliwych rozwiązań pozyskania odnawialnego źródła energii. Zmieniona dyrektywa
w sprawie odnawialnych źródeł energii (REDII) wymaga, aby do 2030 r. Unia Europejska
(UE) produkowała 32% swojego zużycia energii i co najmniej 14% całkowitego zużycia
paliwa z odnawialnych źródeł energii. W związku z tym od 30 lat na znaczeniu zyskują
odnawialne źródła energii (OZE), które są mniej szkodliwe dla otaczającego nas świata.
Jednym z rodzajów OZE jest produkcja biogazu. Powstaje on w wyniku przetworzenia biomasy, która stanowi jedno z podstawowych odnawialnych źródeł energii. Pod
względem chemicznym składa się głównie z metanu. Można go pozyskać z różnych
surowców organicznych, czyli np. odpadów rolniczych typu słoma, z liści buraków oraz
ziemniaków, kiszonki kukurydzy czy odchodów zwierząt hodowlanych [34]. Odpady
z garbarni jako źródło substancji organicznej można wykorzystać do produkcji biogazu
[35]. Podstawowym wymogiem produkcji biogazu z odpadów garbarskich jest ich wstępna
modyfikacja celem uzyskania większej ilości gazu z odpadów. Ilość i skład biogazu
zależą głównie od składu chemicznego poddawanych fermentacji związków organicznych, temperatury prowadzenia procesu i czasu przetrzymania substratów w reaktorze.
Z 1 kg węglowodanów powstaje średnio 0,42 m3 CH4, z białek 0,47 m3 CH4, tłuszczów
0,75 m3 CH4. Mimo iż najwięcej biogazu można uzyskać z rozkładu odpadów tłuszczowych, które charakteryzuje duża kaloryczność (rys. 4), to należy pamiętać, iż związki te
charakteryzują się długim czasem rozkładu, dlatego często wykorzystywane są jako
kosubstrat do procesu fermentacji. Do przeróbki w biogaz naukowcy wykorzystywali
też osady ściekowe [37], surowe odpady garbarskie, strużyny garbarskie czy skrawki.
Wstępna obróbka termiczna, ozonowanie czy enzymatyczna hydroliza odpadów skórzanych wpływają na uzyskanie lepszej wydajności konwersji substratów do biogazu [37-39].
Przefermentowane odpady stałe są stabilizowane biologicznie i mogą być ponownie
wykorzystane w rolnictwie. Zastosowanie oczyszczania beztlenowego do rozkładu
ChZT5 ze ścieków garbarskich to innowacyjna i atrakcyjna metoda odzyskiwania energii
ze ścieków garbarskich. Dotychczas uważano, że złożoność strumienia ścieków
pochodzących z garbarni w połączeniu z obecnością chromu spowoduje zatrucie procesu
w wysoko obciążonym reaktorze beztlenowym. Okazało się z biegiem lat i wzrostem
ilości przeprowadzonych badań, iż produkcja biogazu na terenie garbarni pozwala
zagospodarować odpady ściekowe zawierające chrom (III) [41]. Głównym wyzwaniem
dla naukowców związanym z produkcją biogazu z odpadów garbowanych chromem jest
uzyskanie jeszcze większej efektywności procesu przy minimalizacji procesów poprzedzających proces produkcji biogazu oraz usunięcie z osadów inhibitorów (np.: soli
chromu, środków aseptycznych czy antybiotyków).
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Rysunek 4. Efektywność produkcji biogazu w zależności od rodzaju odpadów garbarskich jako źródła
substancji organicznej [36, 39, 40]

5. Odpady skórzane jako surowce do odzyskania biopolimerów
Produkcja polimerów pochodzenia naftowego generuje co roku niemal 300 milionów
ton takich produktów [41]. Rozwiązaniem problemu nadmiernego zużywania surowców
pierwotnych oraz zmniejszenia ilości zanieczyszczeń niebiodegradowalnych jest zastąpienie części materiałów surowcami wtórnymi, w tym biopolimerami uzyskanymi z odpadów takich jak kolagen, keratyna, chitozan czy celuloza. Wyekstrahowane z odpadów
garbarskich kolagen bądź żelatyna mogą być wykorzystane jako surowiec wtórny do
produkcji biodegradowalnych folii, których zaletą jest przyspieszona kinetyka degradacji bezpośrednio związana z rozpuszczalnością i działaniem mikrobiologicznym.
Dzięki solubilizacji składniki folii są dostępne dla mikroflory występującej w glebie, do
której należą bakterie, grzyby i pierwotniaki [41]. Masilamani i in. [42] badali ekstrakcję
żelatyny z surowej skóry bydlęcej z odpadów garbarskich, która następnie była suszona
i mielona do wykorzystania w produkcji folii. Powstały biomateriał utworzony
z żelatyny, glicerolu, polialkoholu winylowego (PVA) i aldehydu glutarowego działał
lepiej niż kontrola złożona z polietylenu o niskiej gęstości, tj. LDPE (ang. Low-density
polyethylene). Testy mechaniczne, termiczne i drukowanie wykazały dobre wyniki
w zastosowaniach opakowaniowych. Z kolei Muralidharan i in. [43] przeprowadzili
ekstrakcję hydrolizatu surowych strużyn garbarskich. Otrzymany materiał liofilizowano,
a folię wytworzono przez zmieszanie proszku z PVA wraz z kwasem cytrynowym.
Kwas cytrynowy wykazywał właściwości przeciwdrobnoustrojowe, co sugeruje możliwość zastosowania folii przy produkcji opakowań do żywności. Działa również jako
plastyfikator, dzięki czemu można polepszyć właściwości mechaniczne, przezroczystość i jednorodność folii. Na fotografii 1 przedstawiono folie wytworzone na bazie
hydrolizatu z dodatkiem kwasu cytrynowego lub bez niego.
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Fotografia 1. Przezroczysty bioplastik na bazie hydrolizatu: a, b – folia THPCA0 (bez kwasu cytrynowego);
c, d – folia THPCA40 (z 40% kwasem cytrynowym) [43]

Natomiast Sartore i in. [44] zastosowali hydrolizat kolagenu z bezchromowych
pozostałości przemysłu skórzanego, glikol polietylenowy (PEG) i epoksydowany olej
sojowy do wytworzenia biodegradowalnych powłok natryskowych nakładanych na glebę
przeznaczoną do sadzenia sałaty. Autorzy doszli do wniosku, że wyprodukowany materiał
miał wydajność agronomiczną porównywalną z komercyjną folią polietylenową, utrzymując efekt krycia w okresie wegetacji, a także gwarantował podobne tempo wzrostu
roślin i akumulację suchej masy. Z kolei w innej pracy [45] porównano folie wykonane
z żelatyny ekstrahowanej z odpadów garbarskich po garbowaniu z foliami wykonanymi
z komercyjnej żelatyny ze skrobią kukurydzianą i glicerolem. Autorzy doszli do
wniosku, że ekstrahowana żelatyna sprawia, iż folie są lepiej rozpuszczalne w wodzie,
ale mniej odporne i bardziej elastyczne. Wyzwaniem przy produkcji tego rodzaju materiałów jest zaproponowanie takich dodatków, które mogą ulepszać matrycę polimerową
w celu uzyskania materiałów o właściwościach równoważnych produktom otrzymywanym z ropy naftowej.
Równie ciekawe badania przeprowadził Prochoń i in. [46], których celem było określenie wpływu modyfikowanych biopolimerów takich jak: enzymatyczny hydrolizat
kolagenu, enzymatyczny hydrolizat keratyny i poli(alkohol winylowy) PVAL (PVA) na
właściwości wulkanizatów karboksylowanego kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego. Biopolimery uzyskano z przemysłowych odpadów skórzanych w postaci kolagenu ze strużyn garbowanych chromowo (fotografia 2) oraz keratyny z sierści bydlęcej.
W trakcie badań zbadano m.in. właściwości reometryczne, mechaniczne, gęstość
usieciowania, widma w podczerwieni (FT-IR) i ultrafioletowo-widzialne (UV-Vis).
Przeprowadzono również procesy starzenia i biodekompozycji.

Fotografia 2. Strużyny garbowane chromowo (opracowanie własne)
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Wyniki pokazały, że wprowadzenie naturalnych biododatków i PVAL do kompozytów wpłynęło na poprawę gęstości usieciowania. Utworzyła się najprawdopodobniej
wspólna sieć przestrzenna z osnową elastomerową. Zwiększona twardość, odporność na
starzenie termiczne i podatność na działanie drobnoustrojów w glebie pokazują, że
możliwe jest zastosowanie odpadowego kolagenu i/lub keratyny do tworzenia kompozytów. Udowodniono, że polipeptydy wywierają korzystny wpływ na właściwości
użytkowe uzyskiwanych materiałów. Jednocześnie są one na ogół tańsze od tradycyjnych napełniaczy [47]. Odpady garbarskie jako surowce wtórne są alternatywą dla
syntetycznych materiałów w produkcji polimerów, folii czy elastomerów. Wykorzystanie
tego typu odpadów niesie za sobą wiele korzyści, np. zmniejszenie ilości zalegających
odpadów i emisji CO2 oraz powstanie nowych materiałów kompozytowych.

6. Odpady skórzane jako surowce wtórne do produkcji preparatów
stosowanych w rolnictwie
Wydajność uprawy jest związana z dostępnością składników odżywczych w glebie
podczas jej rozwoju. Aby zapewnić lepszy wzrost roślin stosowane są nawozy dostarczające wszystkie mikro- i makroelementy niezbędne do ich wzrostu [41]. Jak podaje
literatura, z uwagi na dużą zawartość materii organicznej oraz azotu, odpady garbarskie
są już stosowane do produkcji nawozów [11, 48, 49]. Nabavinia i in. [11] zbadali wpływ
odpadów garbarskich (przed procesem chromowania) oraz biowęgla na właściwości
chemiczne i fizykochemiczne gleby oraz plon rzodkiewki. Doniczki z badanym nawozem trzymano w warunkach polowych przez trzy miesiące, a następnie posiano w nich
nasiona rzodkiewki. Wyniki wykazały, że dodatek odpadów w nawozach spowodował
wzrost zawartości azotu i fosforu w glebie, prowadząc do wzrostu świeżej i suchej masy
warzyw oraz wzrostu pH gleby. Autorzy sugerują, że zastosowanie tego rodzaju
odpadów może być przydatne głównie w rejonach gleb z niedoborem węgla (gleby
suche i półsuche), zwiększając tym samym plonowanie roślin. W pracy [49] zbadano
natomiast wpływ kompostu utworzonego na bazie osadów garbarskich na wzrost ozdobnej
papryki. W trakcie eksperymentu zliczano liście i owoce oraz mierzono długość łodyg.
Wszystkie zabiegi z zastosowaniem kompostowanego osadu garbarskiego istotnie zwiększyły liczbę liści i owoców, długość łodyg oraz zawartość chlorofilu w porównaniu
z kontrolą. Wyniki niniejszych badań pokazały potencjał gleby wzbogaconej o odpady
garbarskie do uprawy warzyw.
W latach 1970-1973 na zlecenie Instytutu Przemysłu Skórzanego w Łodzi przeprowadzono badanie odpadów garbarskich pod kątem wykorzystania ich jako nawozu.
W celu realizacji tego eksperymentu pobrano odpady z garbarni w Łodygowicach,
Żywcu i Kępicach. Uzyskany w ten sposób materiał został poddany różnym badaniom,
aby sprawdzić wartość osadową odpadów garbarskich. Chrom zawarty w osadach garbarskich w dużych ilościach może być szkodliwy dla roślin, jednak przy małych stężeniach
obserwuje się jego pozytywne działanie. Nawożenie chromem ziemi o niskiej zawartości
tego pierwiastka w glebie powoduje wzrost plonów ziemniaków oraz poprawia właściwości sorpcyjne i buforowe gleby. Nawozy po osadach garbarskich wyróżniały się
wysoką zawartością magnezu, co podnosiło ich wartość rolniczą [50]. Odpady garbarskie
mogą być również wykorzystane do wytwarzania wermikompostu celem zwiększenia
ilości owoców i roślin [51].
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Innym ciekawym rozwiązaniem jest zastosowanie hydrolizatów kolagenowych
z odpadów garbarskich w procesie powlekania nasion strączkowych. Opracowane otoczki
nasion mają na celu zwiększenie odporności na suszę i szkodniki podczas kiełkowania
nasion i pojawianiu się sadzonek. Proces otoczkowania przeprowadzono w granulatorze
talerzowym (fotografia 3) osobno dla poszczególnych rodzajów nasion, tj. dla grochu,
fasoli i soi. W procesie tym zastosowano (poza cieczą wiążącą zawierającą hydrolizat
kolagenu) również fungicyd oraz dodatek mineralny. Po uformowaniu otoczki nasiona
wysiano do ziemi uniwersalnej wraz z kontrolą (nasionami bez otoczki). Po określonym
czasie od wysiewu określono średnią długość siewek. Otoczka zawierająca preparat
kolagenowy zapewniała roślinie korzystne warunki we wczesnej fazie wzrostu poprzez
stworzenie bariery chroniącej kiełki przed atakiem patogenów. Dobra zwilżalność
materiału granulowanego, nietoksyczność oraz odpowiednia wytrzymałość granulki po
wyschnięciu to cechy, które uzasadniają możliwość zastosowania preparatów kolagenowych w procesie otoczkowania nasion [8, 52, 53].

Fotografia 3. Proces otoczkowania nasion w granulatorze talerzowym (opracowanie własne)

Chociaż odpady garbarskie są obiecujące dla zastosowań takich jak nawozy, wciąż
pojawiają się pewne pytania o ich użycie. Może być to związane z nagromadzeniem się
metali w glebie, np. chromu. Dlatego w każdym przypadku konieczne są szczegółowe
badania wprowadzanego produktu i analiza wpływu na środowisko przyrodnicze [41].

7. Inne zastosowania odpadów skórzanych
Oprócz możliwości opisywanych wcześniej, stałe odpady skórzane zostały również
szeroko przebadane pod kątem uzyskania produktów o wartości dodanej – ekstrakcji
związków o znaczeniu przemysłowym, izolacji mikroorganizmów przydatnych dla
przemysłu i produkcji enzymów oraz jako dodatków w diecie zwierząt hodowlanych.
Przykładem uzyskania produktów o wartości dodatniej z odpadów garbarskich jest
wydajna ekstrakcja elastyny (90%), którą można zastosować jako składnik galaretki czy
kremów nawilżających [54]. Z kolei innym naukowcom udało się wytworzyć bariery
dźwiękoszczelne z wyekstrahowanego kolagenu w połączeniu z włóknem kokosowym
[55]. Oceniono również możliwość zagospodarowania granulowanych odpadów garbarskich jako peletu do spalania. Wykazano, że produkty te mają wysoką wartość opałową
(16 MJ/kg). Ograniczeniem zastosowania tej metody obecnie jest zbyt duża ilość popiołu
powstającego po spaleniu [56]. Prowadzone są też badania nad włączeniem odpadów
przemysłu skórzanego jako elementów nowych materiałów [57, 58].
W pracy Ruiz i in. [57] przedstawiono nowoczesny materiał kompozytowy na bazie
wulkanizowanej gumy naturalnej, sadzy oraz odpadów skórzanych. Wyniki badań
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wskazują na możliwość zastosowania tych kompozytów jako antystatycznych posadzek,
gdyż wykazują akceptowalne wartości przewodności elektrycznej oraz cechują się
wysoką wytrzymałością na działanie środków odkażających. Ponadto produkcja takich
materiałów zwiększy akceptowalną dla środowiska utylizację odpadów skórzanych.
W pracy [58] weryfikowano możliwość witryfikacji osadów ściekowych pochodzących
z przemysłu garbarskiego ze stłuczką szklaną. Witryfikacja mieszanek składających się
z osadów ściekowych (35%) oraz stłuczki szklanej (65%) pozwoliła na otrzymanie
zwięzłych i w pełni zeszklonych witryfikatów. Nowo powstałe materiały charakteryzowały się twardością porównywalną do szkła oraz ograniczonym wymywaniem metali
ciężkich. Równocześnie osiągnięto redukcję masową sięgającą 42,1%. Można przypuszczać, że otrzymane witryfikaty mogą znaleźć zastosowanie w przemyśle budowlanym,
co wymaga dalszych badań. Fotografia 4. przedstawia przykładowy fragment witryfikatu
utworzonego na bazie osadów z garbarni Szczakowa.

Fotografia 4. Witryfikat utworzony z osadów ścieków z garbarni Szczakowa [20]

Inne ciekawe rozwiązanie zagospodarowania odpadów garbarskich znaleźli Amin
i in. [59], którzy w swojej pracy oceniali możliwość wykorzystania tego rodzaju odpadów
przy produkcji dachówek ceramicznych. Suszone odpady garbarskie zostały dodane do
mieszanki używanej do przygotowania dachówek w zakresie 0-35%. Suche próbki
badano pod kątem skurczu liniowego i wytrzymałości mechanicznej. Wypalone próbki
w 1000-1150°C w piecach muflowych badano pod kątem spiekania, wykwitów, mrozoodporności i wytrzymałości mechanicznej. Wyniki wykazały, że możliwe jest zastąpienie do 10% oryginalnej mieszanki do produkcji dachówek proszkiem odpadowym
z garbarni. W literaturze można znaleźć jeszcze inne zastosowania odpadów z przemysłu
garbarskiego do produkcji materiałów o wartości handlowej, m.in. cementu [60],
kompozytów z polikwasu mlekowego [61] czy papieru [62].
Odpady przemysłu garbarskiego mogą być z powodzeniem wykorzystywane również
w procesach biotechnologicznych [63-65]. Mikroorganizmy bytujące na tych odpadach
to producenci proteaz alkalicznych, które w 60% zapełniają rynek sprzedaży wszystkich
wykorzystywanych enzymów w przemyśle farmaceutycznym i przemyśle spożywczym.
W pracy Anandharaja i in. [64] podjęto próbę wyizolowania bakterii proteolitycznych
Bacillus alkalitelluris TWI3 z wysypiska odpadów garbarskich w Tamilnadu w Indiach.
Ten proteolityczny szczep został wyizolowany i przetestowany pod kątem produkcji
proteazy. Maksymalną produkcję enzymu osiągnięto stosując odpowiednio laktozę
i odtłuszczone mleko jako źródło węgla i azotu, a optymalna temperatura wzrostu
wynosiła 40°C przy pH 8. Po oczyszczeniu enzymu okazało się, że uzyskana proteaza
jest nie tylko zdolna do odwłaszania koziej skóry, ale także usuwa plamy z tkaniny, co
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poszerza możliwości aplikacyjne tego produktu. W pracy [65] zbadano metagenom
stałych odpadów garbarskich jako potencjalne źródło drobnoustrojowych proteaz serynowych. W wyniku badań zidentyfikowano nową proteazę serynową Prt1SU. Maksymalna aktywność enzymatyczna enzymu o masie cząsteczkowej ~40 kDa była osiągana
przy pH 9,0 i temperaturze 37ºC. Aktywność enzymatyczna została wzmocniona przez
dodanie rozpuszczalników organicznych. Enzym okazał się stabilny w obecności
środków powierzchniowo czynnych i utleniaczy, co sugeruje, że Prt1SU nadaje się do
różnych zastosowań przemysłowych.
Jedną z ciekawszych możliwości zastosowania odpadów przemysłu garbarskiego jest
wprowadzenie tych surowców – po odpowiedniej modyfikacji – do diety zwierząt
hodowlanych. Oczyszczony hydrolizat białkowy o zerowej zawartości chromu może
być stosowany w paszach dla drobiu. W pracy Chaudhary i in. [66] podjęto próbę oceny
wpływu paszy hydrolizatu białkowego pochodzącego z odpadów skórzanych garbowanych chromowo na użytkowość i cechy fizykochemiczne mięsa kurcząt brojlerów.
Wyniki pokazały, że dieta miała znaczący wpływ na spożycie paszy i przyrost masy
ciała. Dodatek białka w postaci odpadów surowych wpływał pozytywnie na masę zwierząt
i jakość mięsa. Badanie dostarczyło dowodów na to, że hydrolizat białkowy może
zastąpić do 75% śruty sojowej w diecie brojlerów bez wpływu na wzrost i cechy mięsa.
Z pewnością jedno z największych wyzwań przy tym zastosowaniu wiąże się z
toksycznością odpadów wprowadzanych do pasz. Agencja ds. Żywności i Leków FDA
(ang. Food and Drug Administration) wybrała referencyjne dzienne spożycie na
poziomie 120 µg/dzień, co mieści się w zakresie określonym przez Krajową Radę ds.
Badań Naukowych w USA NRC (ang. National Research Council). Z kolei Brytyjska
Grupa Ekspertów ds. Witamin i Minerałów EVM (ang. Expert Group on Vitamins and
Minerals) przyznaje, że nie ma wystarczających danych, aby móc ustalić górną granicę
poziomu chromu. Z tego względu, aby bezpiecznie kontynuować wykorzystywanie
stałych odpadów garbarskich w paszach dla zwierząt, należy położyć większy nacisk na
zmniejszenie ilości Cr (VI) w stałych odpadach garbarskich poprzez podjęcie odpowiednich kroków na różnych etapach produkcji skór i pasz. Takie podejście jest
bezpieczne, ekonomiczne i możliwe do wdrożenia [67].

8. Wnioski
Przemysł garbarski postrzegany jest na świecie jako jeden z najbardziej obciążających środowisko przyrodnicze. Do wyrobu skór wykorzystywane jest zaledwie do 25%
masy surowej skóry. Dokładna ilość jest uzależniona od gatunku zwierzęcia oraz od
określonej specyfiki produktu. Pozostała masa na określonym etapie procesu staje się
pozostałością technologiczną. Ogromnym problemem są trudne do utylizacji stałe odpady
garbarskie w postaci skór odpadowych. W związku z tym od wielu już lat poszukiwane
są efektywne metody zagospodarowania tych odpadów i ich utylizacji. W pracy dokonano przeglądu literatury w zakresie wykorzystania tych odpadów m.in. do produkcji
biodiesla, biogazu, biopolimerów, adsorbentów i do zastosowania w rolnictwie. Badania
nad możliwością wykorzystania tych odpadów do produkcji biodiesla wydają się
konieczne ze względu na zysk ekologiczny takiego rozwiązania. Do głównych wyzwań
w produkcji biodiesla z odpadów skórzanych zaliczamy m.in. optymalizację procesu
ekstrakcji, standaryzację jakości odpadów, eliminację tworzenia się mydła i poprawę
właściwości związanych z lepkością. Z kolei głównym wyzwaniem dla naukowców
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związanym z produkcją biogazu z odpadów garbowanych chromem jest uzyskanie
jeszcze większej efektywności procesu przy minimalizacji procesów poprzedzających
proces produkcji biogazu oraz usunięcie z osadów inhibitorów. Odpady garbarskie jako
surowce wtórne są również dobrą alternatywą dla syntetycznych materiałów w produkcji
różnorodnych polimerów, folii czy elastomerów. Wykorzystanie tego typu odpadów
niesie za sobą wiele korzyści: zmniejszenie ilości zalegających odpadów, zmniejszenie
emisji CO2, a ponadto uzyskanie nowych materiałów kompozytowych. Prowadzone są
też prace, mające umożliwić wykorzystanie produktów ubocznych z różnych przemysłów, w tym przemysłu skórzanego, do produkcji bioadsorbentów. Ważnym kierunkiem zastosowania odpadów skórzanych jest również rolnictwo i produkcja pasz. Rosnąca
ilość doniesień naukowych w zakresie nowych metod zagospodarowania odpadów
garbarskich przyczyni się z pewnością do stopniowego zmniejszania zanieczyszczenia
środowiska naturalnego.

Podziękowania
Praca została wykonana w ramach tematu: „Rolnicze wykorzystanie biomasy i innych
odpadów pochodzących z przemysłu garbarskiego i drzewnego (lub/i papierniczego)
jako ogniwo gospodarki GOZ”, nr 00/BCS/01/00/1/3/0027.
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Stałe odpady garbarskie jako surowce wtórne
Streszczenie
Efektem działalności przemysłu garbarskiego są znaczne ilości generowanych odpadów, które nie pozostają
obojętne dla środowiska naturalnego. Przetwarzanie jednej tony surowej skóry daje około 200 kg skóry
garbowanej, 200 kg garbowanej skóry odpadowej, 250 kg niegarbowanych odpadów i 50 000 kg ścieków.
Ogromnym problemem są trudne do utylizacji stałe odpady garbarskie. W związku z tym od wielu już lat
poszukiwane są efektywne metody zagospodarowania tych odpadów i ich utylizacji. W pracy dokonano
przeglądu literatury w zakresie wykorzystania tych odpadów m.in. do produkcji biodiesla, biogazu, biopolimerów, adsorbentów i do zastosowania w rolnictwie. Badania nad możliwością produkcji biodiesla i biogazu
z tych odpadów wydają się konieczne ze względu na zysk ekologiczny takiego rozwiązania. Odpady
garbarskie są również dobrą alternatywą dla syntetycznych dodatków w produkcji takich materiałów jak
polimery, folie czy elastomery. Dzięki efektywnemu zagospodarowaniu odpadów garbarskich osiągane są
konkretne korzyści, w tym zmniejszenie ilości zalegających odpadów, zmniejszenie emisji CO2, jak i uzyskanie nowych materiałów kompozytowych. Ważnym kierunkiem zastosowania odpadów skórzanych jest
również przemysł nawozowy i produkcja pasz, które są kluczowe dla rozwoju rolnictwa w Polsce. Rosnąca
ilość doniesień naukowych w zakresie nowych metod zagospodarowania odpadów garbarskich przyczyni
się do systematycznego zmniejszania zanieczyszczenia środowiska naturalnego.
Słowa kluczowe: odpady stałe, przemysł garbarski, biodiesel, biopolimery, rolnictwo

Solid tanning waste as secondary raw material
Abstract
The activity of the tanning industry results in significant amounts of generated waste, which does not remain
neutral for the natural environment. The processing of one tonne of raw leather gives about 200 kg of tanned
leather, 200 kg of tanned waste leather, 250 kg of untanned waste and 50,000 kg of waste water. Solid tannery
wastes that are difficult to utilize are a huge problem. Therefore, effective methods of managing this waste
and their utilization have been sought for many years. The paper reviews the literature on the use of these
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wastes, including for the production of biodiesel, biogas, biopolymers, adsorbents and for use in agriculture.
Research on the possibility of using this waste for the production of biodiesel and biogas seems necessary
due to the ecological profit of such a solution. Tannery waste is also a good alternative to synthetic additives
in the production of materials such as polymers, films or elastomers. Thanks to the effective management of
tannery waste, specific benefits are achieved, including the reduction of the amount of residual waste,
reduction of CO2 emissions, as well as obtaining new composite materials. An important direction of using
leather waste is also the fertilizer industry and feed production, which are crucial for the development of
agriculture in Poland. The growing number of scientific reports on new methods of tannery waste
management will contribute to the systematic reduction of environmental pollution.
Keywords: solid waste, tanning industry, biodiesel, biopolymers, agriculture
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Przyjazna środowisku metoda syntezy nanocząstek
złota (GNPs) z ekstraktów z owoców oraz potencjalne
zastosowania biomedyczne
1. Wprowadzenie
Nanotechnologia zajmuje się cząstkami i strukturami o rozmiarze do 100 nm [1].
Materiały w nanoskali znacznie różnią się własnościami fizykochemicznymi od swoich
postaci w makroskali, np. całych płytek metalu [1, 2]. Nanocząstki mogą być syntezowane metodami fizykochemicznymi lub biologicznymi [1-3]. Biosynteza nanocząstek
złota (GNPs) staje się coraz bardziej popularna ze względu na liczne zalety, co odróżnia
ją od pozostałych metod. Biosynteza jest jednoetapową, tanią i prostą laboratoryjnie
procedurą, która jest przyjazna środowisku. Otrzymane w taki sposób GNPs nie wymagają dodatkowej funkcjonalizacji, która ma na celu stabilizację nanocząstek. Wynika to
z faktu, że rośliny, grzyby i bakterie produkują dużą ilość metabolitów wtórnych, które
podczas biosyntezy pełnią rolę naturalnych związków stabilizujących [4]. Z wymienionych wyżej naturalnych bioreduktorów coraz większą popularność zyskują ekstrakty
z roślin, a w szczególności ekstrakty z owoców, co jest związane z obecnością dużej
ilości kwasów karboksylowych, flawonoidów, polifenoli, witamin, węglowodanów
i aminokwasów w ich składzie. Te fitoreduktory są odpowiedzialne za redukcję jonów
złota z wodnego roztworu kwasu chlorozłotowego do metalicznego złota, pełniąc
dodatkowo na końcowym etapie rolę stabilizatorów formujących się GNPs. Tym samym –
nie ma potrzeby stosowania toksycznych związków redukujących i stabilizujących
GNPs. Biosynteza zwiększa biokompatybilność otrzymanych tą metodą nanocząstek
oraz zmniejsza koszty i złożoność całego procesu [5, 6]. Schemat reakcji biosyntezy
GNPs przy pomocy ekstraktów z owoców przedstawiono na rysunku 1.

Rysunek 1. Biosynteza GNPs przy pomocy ekstraktów z owoców [opracowanie własne]
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Temperatura, pH, stężenie reagentów i czas reakcji to kluczowe czynniki fizykochemiczne mające wpływ na rozmiar i kształt biosyntezowanych GNPs. Optymalizacja
warunkow syntezy jest bardzo ważna z uwagi na potrzebę kontroli morfologii otrzymywanych nanocząstek, np. im mniejsze są GNPs, tym większe prawdopodobieństwo, że
będą wykazywać aktywność przeciwbakteryjną [7]. Powierzchnię biosyntezowanych
GNPs można dodatkowo funkcjonalizować w celu nadania im specyficznych właściwości biologicznych, które umożliwią ich skuteczne wykorzystanie w medycynie, np.
jako nośniki leków w terapii celowanej lub w diagnostyce i hipertermii [4, 8].
Wśród znanych nanomateriałów, biosyntezowane GNPs zajmują szczególne miejsce
w zastosowaniach biomedycznych. Właściwości złota takie jak obojętność chemiczna
i odporność na utlenianie sprawiają, że GNPs stały się wyjątkowo ważne w nanofarmacji.
Dodatkowo duża stabilność, biokompatybilność oraz stosunkowo niewielka cytotoksyczność sprawiają, że GNPs idealnie nadają się do zastosowania jako nośniki w terapii
celowanej takich leków jak: paklitaksel, cisplatyna i oksaliplatyna. Nanocząstki złota
syntezowane przy pomocy ekstraktów z owoców są intensywnie badane głównie ze
względu na wykazywaną przez nie aktywność przeciwbakteryjną, przeciwalergiczną,
przeciwzapalną, przeciwutleniającą i przeciwnowotworową [9-10]. Niektóre biosyntezowane GNPs wzmacniają działanie antybiotyków przeciwko opornym szczepom
bakterii, co może pomóc w zwalczaniu rosnącej lekooporności [3, 5, 9-11]. Działanie
przeciwbakteryjne GNPs jest silnie związane z ładunkiem powierzchniowym, który jest
uzyskiwany dzięki naturalnym otoczkom oraz dodatkowej funkcjonalizacji, np. antybiotykami lub innymi związkami wykazującymi działanie bakteriobójcze. Wyniki badań
wskazują, że funkcjonalizowane GNPs wykazują dużą skuteczność przeciwko lekoopornym
bakteriom [9, 12]. Dodatkowo fototermiczne właściwości GNPs i możliwość wbudzania
ich różnym rodzajem promieniowania elektromagnetycznego oraz towarzyszące wzbudzeniu grzanie się nanocząstek można wykorzystać w fototerapii i terapii celowanej do
wywołania hipertermii oraz w diagnostyce medycznej [11-13].
GNPs syntezowane przy pomocy ekstraktów z owoców były badane pod kątem
zastosowania w leczeniu różnego typu nowotworów, np. MCF-7 (linia komórek raka
piersi), Hep2 (linia komórek raka wątroby) oraz A549 (linia komórek raka płuc).
Biosyntezowane GNPs wykazywały wobec nich znaczną cytotoksyczność in vitro
z nieznaczną tylko jednoczesną cytotoksycznością wobec zdrowych komórek lub bez niej
[5, 8, 10]. Niefunkcjonalizowane ligandami GNPs nie posiadają zdolności do przemieszczania się do określonego miejsca w organizmie [2, 4, 10-15]. Ze względu na wysoką
biokompatybilność GNPs kumulują w określonej części organizmu. Zwykle 90%
wstrzykniętych do krwi pacjenta nagich GNPs pozostaje w krwioobiegu, a 10% GNPs
jest gromadzone i odkładowane w wątrobie. Aplikacja dożylna GNPs nie jest toksyczna,
jednak nagie GNPs mogą powodować hemolizę [16-18]. Tym bardziej więc skład
otoczki oraz dpowiednia funkcjonalizacja GNPs nabiera znaczenia.
Duża biokompatybilność GNPs syntezowanych przy pomocy ekstraktów z owoców
pozwala na wykorzystanie ich do obrazowania w diagnostyce medycznej. Znaczniki
tego typu mogą być stosowane bez ryzyka stwarzania potencjalnego zagrożenia dla
organizmu. W przypadku obrazowania, podobnie jak w hipertermii, nie bez znaczenia
jest wykazywany przez GNPs efekt powierzchniowego rezonansu plazmonowego (SPR),
dzięki któremu odbierany w detektorze sygnał jest wzmacniany [1, 5, 18-22].
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Zaproponowany artykuł ma na celu przedstawienie potencjalnych zastosowań biomedycznych GNPs syntezowanych przy pomocy ekstraktów z owoców. Celem jest
omówienie znaczenia składu otoczki i sposobu funkcjonalizowania GNPs, aby możliwe
było ich wykorzystanie w terapii przeciwnowotworowej i hipertermii oraz jako nośniki
leków, środki przeciwbakteryjne lub znaczniki w diagnostyce medycznej.

2. Zastosowanie GNPs w terapii przeciwnowotworowej
Aby omówić możliwości zastosowania biosyntezowanych GNPs w terapii przeciwnowotworowej, należy najpierw skupić się na rodzaju ekstraktu i jego składzie. Otaczająca człowieka przyroda jest bogata w liczne gatunki roślin, które wytwarzają owoce
[12]. Syntezowane przy pomocy ekstraktów z owoców GNPs posiadają szczególne
właściwości ze względu na skład ekstraktów. Owoce zawierają liczne biozwiązki wykazujące działanie przeciwutleniające, przeciwnowotworowe i przeciwbakteryjne. Zaliczyć
do nich można między innymi polifenole, alkaloidy, flawonoidy i polisacharydy. Wymienione grupy związków, oprócz zdolności do redukcji jonów złota, wchodzą w skład
otoczki stabilizującej GNPs [23, 24].
Kompleksy, które można wykorzystać w terapii przeciwnowotworowej składają się
najczęściej z nośnika (biosyntezowanej nanocząstki złota) oraz leku cytotoksycznego.
Istnieją również liczne doniesienia o GNPs otrzymywanych przy pomocy ekstraktów
z owoców, które bez dodatkowej funkcjonalizacji wykazywały aktywność przeciwnowotworową. Wykorzystanie GNPs w terapii przeciwnowotworowej oraz jako nośniki leków
stwarza nowe możliwości w postaci większej stabilności metabolicznej, zwiększonej
przepuszczalności błon biologicznych, lepszej dostępności i przedłużonej miejscowej
aktywności [21-26]. Wychwyt komórkowy zależy od własności fizykochemicznych
GNPs, tj. od rozmiaru, kształtu, ładunku powierzchniowego i stopnia hydrofobowości.
Natomiast własności fizykochemiczne GNPs zależą od składu ekstraktu i warunków
reakcji biosyntezy [14, 20-22].
Ekstrakt z owoców Annona muricata L. został z powodzeniem wykorzystany do
biosyntezy GNPs przez K.M.R. Priya i R.I. Priya (2020) [24]. Analiza składu ekstraktu
wykazała obecność kumaryn, saponin, terpenoidów, węglowodanów, fenoli, tanin i alkaloidów. Pełniły one rolę czynnika redukującego jony złota i stabilizującego sferyczne
GNPs, których rozmiar mieścił się w przedziale od 12 do 20 nm. Stabilność GNPs
badano poprzez analizę wartości potencjału zeta. Nanocząstki złota syntezowane przy
pomocy ekstraktu z owoców A. muricata L. wykazywały bardzo dobrą stabilność
(potencjał zeta > 30 mV). Ładunek zgromadzony na powierzchni GNPs zapewniał
odpowiednio duże oddziaływania elektrostatyczne, a istnienie sił odpychających przeciwdziałało agregowaniu nanocząstek. Otrzymane GNPs testowano na komórkach nowotworowych Hep2 i komórkach VERO (linia zdrowych komórek nabłonka nerki gatunku
Cercopithecus aethiops). Działanie przeciwnowotworowe GNPs testowane na linii
komórek raka wątroby polegało na skutecznym hamowaniu proliferacji komórek, podczas
gdy testy przeprowadzone na linii komórek VERO ujawniły małą cytotoksyczność
i wysoką biokompatybilność otrzymanych GNPs [24].
Divakaran i in. (2019) przeprowadzili przyjazną dla środowiska syntezę GNPs przy
pomocy ekstraktu z owoców Hylocereus undatus [27]. Otrzymane GNPs miały rozmiar
od 10 do 20 nm i różny kształt, między innymi sferyczny, owalny i trójkątny. Dużą
stabilność otrzymanych GNPs potwierdzono metodą DLS (dynamiczne rozpraszanie
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światła). Przeprowadzono testy biokompatybilności i cytotoksyczności GNPs otrzymanych przy pomocy ekstraktu z owoców H. undatus. Biosyntezowane GNPs okazały się
być biokompatybilne i niecytotoksyczne wobec linii komórek mysich fibroblastów
(L929) nawet w stężeniu do 100 mg/ml. Natomiast aktywność przeciwnowotworową
stwierdzono wobec linii komórek raka piersi (MCF-7) oraz linii komórek gruczolaka
piersi (MDA-MB-231). Potwierdzono, że obecność GNPs znacznie wzmacnia działanie
przeciwnowotworowe wykazywane przez sam ekstrakt. Otrzymane wyniki są dobrym
przykładem możliwości wykorzystania w przyszłości GNPs biosyntezowanych
z ekstraktów z owoców do zwalczania nowotworów [27].
Ekstrakty z owoców przygotowane z trzech gatunków roślin – Aegle marmelos,
Eugenia jambolana i Berberis vulgaris L. – wykorzystano do biosyntezy GNPs [28].
Ekstrakty zawierały w swoim składzie liczne alkaloidy, aminokwasy, flawonoidy,
fenole, białka, garbniki i węglowodany. Otrzymano GNPs o średnim rozmiarze równym
18 nm w przypadku ekstraktu z A. marmelos, 28 nm w przypadku ekstraktu z E. jambolana oraz 16 nm w przypadku ekstraktu z B. vulgaris. Porównywano działanie biosyntezowanych GNPs na komórki nowotworowe MCF-7. Wszystkie GNPs wykazywały
działanie cytotoksyczne, które było zależne od stężenia. Optymalna dawka GNPs, przy
której obserwowano znaczną cytotoksyczność, wynosiła 120 mg/ml [28].

2.1. GNPs jako nośniki leków w terapii celowanej
Tradycyjną drogą podania leków jest enteralne podanie doustne, co w przypadku
leków cytotoksycznych spowodowałoby rozprzestrzenianie się leku po całym organizmie,
a tylko mała część dawki docierałaby do miejsca docelowego [12, 25-29]. System celowanego dostarczania leków ma za zadanie transportowanie leku do komórek docelowych
bez narażania innych (zdrowych) komórek na toksyczne lub cytotoksyczne działanie.
Takie podejście do terapii powoduje ograniczenie do minimum niechcianych skutków
ubocznych [12-13, 15]. Głównym celem miejscowego uwalniania leku jest maksymalne
zwiększenie jego stężenia w obrębie chorej tkanki przy jednoczesnym zminimalizowaniu obecności leku w miejscach niepożądanych. Schemat systemu celowanego dostarczania cytotoksycznego leku z wykorzystaniem funkcjonalizowanych GNPs przedstawiono na rysunku 2.
Własności biosyntezowanych GNPs otwierają nowe możliwości w celowanym
dostarczaniu leków. Z uwagi na mały rozmiar, właściwości fizykochemiczne i fototermiczne, małą toksyczność oraz dużą biokompatybilność, GNPs biosyntezowane przy
pomocy ekstraktów z owoców mogą z powodzeniem przenikać przez naczynia krwionośne
do komórek docelowych. Dodatkowo korzystny stosunek powierzchni do objętości
GNPs pozwala na transport dużej ilości leków [18, 30]. Kompleksy z GNPs mogą być
transportowane biernie lub czynnie do miejsca nowotworzenia, gdzie ma być uwolniony
lek. Tkanka nowotworowa charakteryzuje się większą retencją z powodu nieszczelności
naczyń krwionośnych, co wspomaga kumulowanie się w niej GNPs. Wykorzystując ten
fakt, można biernie transportować lek przeciwnowotworowy [18, 28-30].
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Rysunek 2. Celowane dostarczanie leków z wykorzystaniem GNPs [opracowanie własne]

Natomiast do transportu aktywnego wykorzystuje się ligandy biomarkerów specyficznych dla danego rodzaju komórek nowotworowych, np. przeciwciała monoklonalne,
aptamery i peptydy. Nanocząstki złota funkcjonalizowane specyficznym ligandem łączą
się z odpowiednim receptorem prezentowanym na powierzchni komórek nowotworowych,
po czym (na drodze endocytozy) wnikają do komórki [18, 28-30].
Przykładowo Kumar i in. (2016) z powodzeniem biosyntezowali GNPs przy pomocy
ekstraktu z owoców Limonia acidissima L., a następnie funkcjonalizowali GNPs epirubicyną [31]. Otrzymany kompleks miał rozmiar 139 ±3 nm i charakteryzował się dużą
stabilnością. Badano toksyczność biosyntezowanych GNPs in vivo na embriony Danio
rerio oraz działanie cytotoksyczne na komórki linii MCF-7. Nie stwierdzono żadnego
działania toksycznego na embriony D. rerio, natomiast względem linii komórek nowotworowych MCF-7 zaobserwowano większą cytotoksyczność funkcjonalizowanych
GNPs niż w przypadku samej epirubicyny. Różnica w działaniu kompleksu była
najprawdopodobniej związana z różnym wychwytem komórkowym [31]. Ganeshkumar
i in. (2013) ocieniali skuteczność cytotoksyczną GNPs biosyntezowanych przy pomocy
ekstraktu z owoców Punica granatum L. i funkcjonalizowanych 5-fluorouracylem
względem linii komórek MCF-7 oraz embrionów D. rerio. Również w tym przypadku
funkcjonalizowane GNPs nie wykazywały żadnego działania toksycznego względem
embrionów D. rerio, ale wykazywały większą cytotoksyczność względem linii komórek
raka piersi niż sam 5-fluorouracyl [32].
Przedstawione powyżej przykłady dowodzą, że GNPs biosyntezowane przy pomocy
ekstraktów z owoców mogą służyć jako nośniki leków cytotoksycznych w terapii
celowanej.

2.2. Zastosowanie GNPs w hipertermii
Hipertermia polega na miejscowym ogrzewaniu ciała przy pomocy promieniowania
EM, głównie z zakresu widzialnego, UV lub NIR, w celu uzyskania fizjologicznej i terapeutycznej odpowiedzi hipertermicznej. To mało inwazyjna, nietoksyczna i zatwierdzona
metoda terapii przeciwnowotworowej [33]. W hipertermii można wykorzystać zjawisko
grzania się GNPs w wyniku wzbudzenia odpowiednim promieniowaniem. Energia promieniowania wzbudzającego jest w ten sposób przekształcana w energię cieplną. Ilość
uzyskanej energi cieplnej jest wprost proporcjonalne do mocy promieniowania wiązki
wzbudzającej oraz rodzaju nanocząstki [1-4, 33]. Długość fali wzbudzającej należy
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odpowiednio dobrać do kształtu i rozmiaru wykorzystywanych GNPs [19]. Nanocząstki
złota syntezowane przy pomocy ekstraktów z owoców charakteryzują się dużą biokompatybilnością i wysokim współczynnikiem wychwytu komórkowego, co czyni terapię
przeciwnowotworową bardziej skuteczną z wykorzystaniem hipertermii (rys. 3.) [13-15,
33]. W ten sposób tylko komórki nowotworowe są poddawane stosunkowo wysokiej
temperaturze (powyżej 41°C) przez kilka minut, co przyczynia się do bardziej skutecznego unieszkodliwania komórek nowotworowych. Synergistyczne działannie leków
cytotoksycznych i hipertermii przynosi najlepsze skutki [15-19, 33].

Rysunek 3. Hipertermia wywoływana przy pomocy GNPs [opracowanie własne]

Eisa i in. (2018) wykorzystali mieszaninę ekstraktów z owoców Olea europaea
i Acacia nilotica do biosyntezy sferycznych GNPs, których średni rozmiar wynosił
44,96 nm [34]. Otrzymane GNPs wykazywały dużą cytotoksyczność względem linii
komórkowych MCF-7, HCT-116 (linia komórek raka okrężnicy) i HepG-2 (linia komórek raka wątroby). Stężenie GNPs, które unieszkodliwiało 50% komórek nowotworowych
(IC50) wynosiło odpowiednio 45,5, 37,2 i 40,6 µl. Dodatkowe wzbudzenie GNPs przy
pomocy wiązki lasera znacznie wzmacniało działanie cytotoksyczne poprzez wywoływanie lokalnej hipertermii [34].

3. Aktywność przeciwbakteryjna biosyntezowanych GNPs
Jak już wcześniej wspomniano GNPs biosyntezowane przy pomocy ekstraktów
z owoców posiadają unikalne własności fizykochemiczne. Własności te sprawiają, że
GNPs wykazują nie tylko działanie przeciwnowotworowe, ale również przeciwbakteryjne
[11, 12-14]. Dzięki posiadanemu ładunkowi powierzchniowemu nanocząstki mogą
oddziaływać elektrostatycznie ze ścianą komórkową bakterii Gram-dodatnich i Gramujemnych. W efekcie prowadzi to do zmiany struktury ściany komórkowej i zaburzenia
jej funkcji. Nanocząstki złota wykazują również powinowactwo do kwasów nukleinowych oraz enzymów i białek. Po wniknięciu do komórki mogą się z nimi łączać, uniemożliwiając prawidłowe funkcjonowanie komórki na poziomie molekularnym [1, 15, 29].
Uważa się, że jednym z podstawowych mechanizmów działania przeciwbakteryjnego
GNPs jest powstawanie reaktywnych form tlenu (ROS), ponieważ ddziaływanie GNPs
z grupami tiolowymi (-SH) niektórych aminokwasów prowadzi do przerwania łańcucha
oddechowego komórki bakteryjnej. Nadmiar ROS wewnątrz komórki powoduje destrukcję kwasów deoksyrybonukleinowych i innych struktur subkomórkowych odpowiedzialnych za prawidłowe jej funkcjonowanie [1, 3, 18]. Biosyntezowane GNPs można
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też funkcjonalizować znanymi antybiotykami. Powstanie takiego kompleksu wzmacnia
zazwyczaj działanie przeciwbakteryjne antybiotyku i daje nadzieję w walce z ciągle
wzrastającą lekoopornością bakterii [19-22, 29].
Bawazeer i in. (2022) przeprowadzili biosyntezę nanocząstek złota przy pomocy
ekstraktu z owoców Piper nigrum, a następnie badali aktywność przeciwbakteryjną
otrzymanych GNPs na różnych szczepach bakterii, tj. Escherichia coli, Acinetobacter,
Streptococcus i Providencia [35]. Biosyntezowane GNPs miały kształt sferyczny, a ich
rozmiar mieścił się w przedziale od 40 do 60 nm. Aktywność przeciwbakteryjną otrzymanych GNPs porównywano z działaniem konwencjonalnych antybiotyków, takich jak:
norfloksacyna, ciprofloksacyna, lewofloksacyna i amoksycylina. Nanocząstki wykazywały dobrą aktywność przeciw wszystkim badanym szczepom bakterii [35]. Innym
przykładem wykorzystania GNPs syntezowanych przy pomocy ekstraktów z owoców
są te biosyntezowane przy pomocy ekstraktu z owoców Punica granatum. Otrzymane
GNPs miały kształt sferyczny i rozmiar około 40 nm. Wykazywały aktywność przeciwbakteryjną wobec opornego na metycylinę szczepu Staphylococcus aureus [29]. Natomiat Prihapsara i in. (2022), przeprowadzili biosyntezę GNPs przy pomocy owoców
Medinilla speciosa. Sferyczne GNPs osiągały rozmiary od 200 do 450 nm. Otrzymane
GNPs wykazywały dobrą, ale zależną od stężenia, aktywność przeciwbakteryjną wobec
Pseudomonas aeruginosa i Staphylococcus aureus [36].

4. GNPs jako znaczniki w diagnostyce obrazowej
Diagnostyka obrazowa obejmuje techniki umożliwiające między innymi wykrywanie
guzów na wczesnym etapie rozwoju oraz wspomaganie pracy chirurgów w określaniu
obszaru tkanki nowotworowej, którą należy usunąć [13, 19, 25-26]. Ze względu na
międzypasmowe przejścia elektronów we wzbudzonych nanocząstkach, GNPs wykazują
widoczną fotoluminescencję [4, 15, 18-20, 37, 38]. Schemat obrazowania tkanki
nowotworowej przy pomocy GNPs przedstawiono na rysunku 4.
Desai i in. (2018) biosyntezowali GNPs przy pomocy ekstraktu z owoców Garcinia
indica [39]. Otrzymano monodyspersyjne GNPs o sferycznym kształcie i rozmiarach
mieszczących się w zakresie od 20 do 30 nm. Biosyntezowane GNPs badano pod kątem
właściwości fotoluminescencyjnych. Długość fali wzbudzenia dla otrzymanych GNPs
wynosiła 311 nm, a długość fali emitowanej 455 nm. Przesunięcie równe 144 nm jest
typowe dla metali i świadczy o występowaniu na ich powierzchni stabilizujących biomolekuł, które pochodziły z ekstraktu [39].

Rysunek 4. Obrazowanie z wykorzystaniem biosyntezowanych GNPs [opracowanie własne]
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Autorzy zasugerowali, że obecność na powierzchni GNPs związków pochodzenia
naturalnego nadaje nanocząstkom właściwości fotoluminescencyjne i eliminuje potrzebę
dodatkowej ich funkcjonalizacji. Ponadto syntezowane GNPs wykazywały fluorescencję zależną od długości fali wzbudzenia. Przeprowadzone eksperymenty dowiodły,
że GNPs biosyntezowane przy pomocy ekstraktów z owoców mogą być stosowane jako
znaczniki fluorescencyjne [39].
To samo zjawisko może być również wykorzystane do znakowania białek i aminokwasów. Siyal i in. (2021) wykorzystali GNPs biosyntezowane przy pomocy ekstraktu
z owoców Capsicum annuum L. do skutecznego wykrywania jonów Fe2+. W ten sposób
uzyskano wysoce czuły bioczujnik kolorymetryczny [40].

5. Wnioski i podsumowanie
•
•
•
•
•
•

Na podstawie powyższych rozważań można sformułować następujące wnioski:
biosyntezowane przy pomocy ekstraktów z owoców GNPs wykazują różne rodzaje
bioaktywności;
GNPs znajdują zastosowanie w terapii przeciwnowotworowej ze względu na możliwość stosowania ich w terapii celowanej i hipertermii oraz jako biosensory i znaczniki fluorescencyjne;
biosyntezowane GNPs znajdują zastosowanie w diagnostyce obrazowej;
biosyntezowane GNPs mogą wykazywać działanie przeciwnowotworowe in vitro;
mechanizmy dotyczące działania przeciwbakteryjnego biosyntezowanych GNPs nie
są do końca poznane;
aktywność biologiczna GNPs zależy od wielu czynników, np. od rozmiaru i kształtu
nanocząstek oraz rodzaju stabilizującej je otoczki.
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Przyjazna środowisku metoda syntezy nanocząstek złota (GNPs) z ekstraktów
z owoców oraz potencjalne zastosowania biomedyczne
Streszczenie
Specyficzne właściwości fizykochemiczne, zlokalizowany powierzchniowy rezonans plazmonowy (LSPR),
biokompatybilność oraz możliwość modyfikacji powierzchni sprawiają, że nanocząstki złota (GNPs) mogą
być szczególnie przydatne w zastosowaniach w terapii i diagnostyce medycznej oraz farmacji. Preparaty
stosowane w biomedycynie powinny spełniać pewne warunki, np. być nietoksyczne, nie wywoływać ogólnoustrojowych skutków ubocznych oraz powinny być stabilne chemicznie i biologicznie.
Stąd intensywne badania przydatności ekstraktów roślinnych, w tym z owoców, do syntezy GNPs. Ekstrakty
przygotowywane z roślin o właściwościach leczniczych zawierają w swoim składzie wiele związków bioaktywnych, które mogą wzmacniać własności GNPs. Dotychczas przeprowadzono syntezę z wielu ekstraktów z owoców, wykorzystując miąższ, skórki czy też suszone lub liofilizowane owoce. Nie bez znaczenia
jest również fakt, że synteza GNPs przy pomocy ekstraktów z roślin jest szybka, tania, nieenergochłonna
I przyjazna środowisku.
Biomedyczne zastosowania GNPs otrzymywanych z ekstraktów z owoców mogą być różnorakie. Na szczególną uwagę zasługuje ich biokompatybilność, naturalna otoczka stabilizująca oraz możliwość wzbudzenia
GNPs promieniowaniem o określonej energii, co wywołuje efekt LSPR. Dzięki temu GNPs mogą być
stosowane jako nośniki leków, jako składniki preparatów przeciwbakteryjnych lub cytotoksycznych oraz
w hipertermii, a także jako znaczniki w diagnostyce obrazowej.
Słowa kluczowe: nanocząstki złota, biosynteza, ekstrakty z owoców, biomedycyna

Environmentally friendly method of synthesizing gold nanoparticles (GNPs) from
fruit extracts and potential biomedical applications
Abstract
Specific physicochemical properties, localized surface plasmon resonance (LSPR), biocompatibility and the
possibility of surface modification make gold nanoparticles (GNPs) especially useful in medical therapy,
diagnostics and pharmacology. Medicaments used in biomedicine should meet some conditions, e.g. be nontoxic, should not cause systemic side effects, and should be chemically and biologically stable.
Hence, the suitability of plant extracts, including fruit extracts, for the synthesis of the GNPs is intensively
studied. Extracts prepared from plants with medicinal properties contain many bioactive compounds that can
enhance the GNPs properties. Until now, many fruit extracts has been used to the GNPs synthesis, which
was carried out with the pulp, fruit peels, and lyophilized or freeze-dried fruits. It is also important that the
synthesis of the GNPs from plant extracts is fast, cheap, non-energy-consuming and eco-friendly.
The biomedical applications of GNPs obtained from fruit extracts can be various. Particularly noteworthy is
their biocompatibility, natural stabilizing envelope and the GNPs ability to excite with radiation of specific
energy, causing the LSPR effect. Thanks to this, GNPs can be used as drug carriers, components of antibacterial or cytotoxic drugs, in hyperthermia and as markers in imaging methods.
Keywords: gold nanoparticles, biosynthesis, fruit extracts, biomedicine
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Zastosowanie narzędzi GIS
w procesie inwestycyjnym związanym z budową
odnawialnych źródeł i magazynów energii
1. Wprowadzenie
W obliczu narastających w ostatnich latach skutków globalnych zmian klimatycznych oraz rysującego się coraz wyraźniej kryzysu paliwowego (związanego w dużej
mierze ze zmianą dotychczasowych kierunków dostaw paliw kopalnych) wywołanego
wojną na Ukrainie – coraz większą rolę w gospodarce światowej będą odgrywały
odnawialne źródła energii (OZE). Dynamiczny rozwój tej dziedziny energetyki znajduje
swe odzwierciedlenie nie tylko w rosnącej ilości budowanych instalacji OZE czy przyroście udziału energii ze źródeł odnawialnych w miksie energetycznym poszczególnych
państw, ale też jest obserwowany w obszarze badań naukowych, nakierowanych na
tworzenie nowych oraz poprawę sprawności istniejących technologii OZE. Intensywne
badania naukowe prowadzone są również w obszarze optymalizacji procesu inwestycyjnego związanego z budową instalacji OZE. Rozwijane są metodyki optymalnej implementacji technologii OZE w istniejących uwarunkowaniach geograficznych, środowiskowych, technicznych czy demograficznych, przy uwzględnieniu czynników ekonomicznych. Celem tych badań jest m.in. poszukiwanie najkorzystniejszych lokalizacji dla
budowy poszczególnych typów OZE oraz racjonalne planowanie, budowa, eksploatacja
i monitorowanie systemów elektroenergetycznych.
Jak zakłada krajowa polityka energetyczna [1], w najbliższych latach planowane sa:
osiągnięcie znaczących redukcji w zakresie poziomów emisji zanieczyszczeń pyłowogazowych oraz gazów cieplarnianych do atmosfery oraz wzrost produkcji energii pochodzącej z odnawialnych źródeł. Równocześnie kluczowym zadaniem nowoczesnej gospodarki w krajach rozwiniętych jest dążenie do osiągnięcia niezależności energetycznej.
Wypełnienie tak postawionych celów możliwe jest przede wszystkim poprzez rozwój
energetyki rozproszonej oraz magazynowanie energii. Realizacja powyższych wyzwań
jest jednak wyjątkowo trudna, biorąc pod uwagę skalę oraz stopień złożoności podejmowanych przedsięwzięć. Stąd tak istotne jest wykorzystywanie w praktyce narzędzi wspierających planowanie energetyczne oraz cały proces inwestycyjny związany z rozwojem
nowych źródeł generacji i magazynowania energii elektrycznej. Dużą rolę w tym aspekcie
odgrywają narzędzia służące do prowadzenia analiz przestrzennych, często wspierane
odpowiednimi modelami cyfrowymi. Podstawowym narzędziem stosowanym w tym
obszarze jest system informacji przestrzennej (GIS, ang. Geographical Information
System) [2, 3].
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W literaturze spotkać można różne sposoby wykorzystania technologii GIS do weryfikacji przydatności danego terenu dla realizacji określonych kierunków zagospodarowania przestrzennego [4-6]. Dostępne są również publikacje opisujące próby poszukiwania obszarów spełniających założone kryteria i optymalnie wykorzystujących potencjał
danej technologii OZE w analizowanym obszarze (miasto, gmina, województwo, kraj);
obejmujące technologie sieci inteligentnych (ang. smart grid) [7], magazynowania
energii [8-11], elektrowni słonecznych [12-17] lub farm wiatrowych [18-21].
Obecnie istnieje wiele opracowań rządowych oraz pozarządowych, które zawierają
zestawy danych opisujące teoretyczny i gospodarczy potencjał energetyki rozproszonej
w zakresie technologii wiatrowej, fotowoltaicznej, wodnej czy geotermalnej [22-25].
Opracowania te są jednak zwykle na tyle ogólne, że oprócz podania potencjału nie pozwalają wystarczająco precyzyjnie wskazać konkretnych lokalizacji o dogodnych uwarunkowaniach do rozwoju poszczególnych rodzajów źródeł [26]. Niektóre z instytutów
naukowych lub profesjonalnych firm projektowych dostarczają co prawda rozwiązania
umożliwiające określenie przydatności terenu do zastosowania różnych typów instalacji
OZE – posiadają one jednak charakter komercyjny oraz wiele istotnych ograniczeń
(często nie pokrywają całego obszaru Polski, ograniczona jest też ilość uwzględnianych
kryteriów oceny), przez co nie odpowiadają w pełni na potrzeby inwestorów.
Kluczowe znaczenie w podejmowaniu optymalnych decyzji lokalizacyjnych ma
możliwość prowadzenia analiz wielokryterialnych z użyciem jednego (jeśli to możliwe)
narzędzia oraz wykorzystanie zweryfikowanych danych źródłowych. Krokiem, od którego
każdorazowo rozpoczyna się procedura inwestycyjna, jest ogólna analiza potencjalnego
obszaru (lub obszarów) pod kątem wyeliminowania terenów, które nie spełniają
postawionych im wymagań. Gdy do dyspozycji są narzędzia GIS – istnieje możliwość
przeprowadzenia analizy nawet bardzo rozbudowanej bazy danych przestrzennych.
Między innymi możliwe jest wyszukanie najbardziej odpowiednich działek, spełniających przyjęte przez inwestora kryteria [27].
Narzędzia GIS często wspierają również procesy przygotowania inwestycji, w szczególności na etapie opracowania studium wykonalności lub dokumentacji niezbędnej dla
wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, jak również na etapie realizacji
inwestycji, np. poprzez pracę z technologiami Modelowania Informacji o Budynkach
(BIM, ang. Building Information Modeling) [28-33]. Na podstawie analiz/dokumentacji
sporządzonych przy wykorzystaniu technologii GIS i BIM możliwe jest z kolei przygotowanie projektów powykonawczych, a także inwentaryzacja i rozliczenie inwestycji
po jej zakończeniu.
Biorąc pod uwagę powyższe, w artykule przedstawiono wyniki badań literaturowych, których celem było określenie możliwości zastosowań technologii GIS na poszczególnych etapach procesu inwestycyjnego. Analiza zebranego materiału źródłowego
pozwoliła ocenić aktualny stopień wykorzystania narzędzi GIS w realizacji procesu
inwestycyjnego, jak również zidentyfikowała obszary/etapy, w których narzędzia te
mogą w przyszłości być z powodzeniem stosowane.
Niniejsza praca jest więc próbą podsumowania aktualnego stanu wiedzy w obszarze
zastosowania narzędzi GIS w procesie inwestycyjnym odnawialnych źródeł energii. Co
istotne, w toku analizy literaturowej zidentyfikowano kilka pozycji, które w znacznej
mierze koncentrowały się na przeglądzie dostępnych technologii lub stosowanych metod
decyzyjnych [34-36]. Nie zidentyfikowano natomiast takich publikacji, które ujmowa49
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łyby w sposób interdyscyplinarny kwestie zastosowania różnego rodzaju metod podejmowania decyzji opartych na GIS w całym procesie inwestycyjnym. Przedmiotowa praca
jest pierwszą tego rodzaju próbą i pozostawia przestrzeń do dalszych analiz w tym
obszarze.

2. Proces inwestycyjny w zakresie budowy odnawialnych źródeł
oraz magazynów energii
Ogólne reguły prowadzenia procesu inwestycyjnego zarówno dla inwestycji budowlanych, jak i energetycznych są, co do zasady, zbliżone. Dla potrzeb przeprowadzonego
przeglądu rozwiązań GIS w inwestycjach kluczowe jest jednak prawidłowe zdefiniowanie odpowiednich etapów, jak również wskazanie najistotniejszych wyzwań związanych z każdym z nich. Poniżej przedstawiono zatem opis etapów procesu inwestycyjnego
z punktu widzenia inwestora, na przykładzie przedsięwzięć realizacyjnych w zakresie
odnawialnych źródeł oraz magazynów energii. Dla każdej z faz procesu inwestycyjnego
przyporządkowano również zidentyfikowaną w toku przeglądu literaturę oraz scharakteryzowano główne założenia będące podstawą przytoczonych badań naukowych. Zestawienie cytowanych publikacji w syntetycznym ujęciu tabelarycznym zaprezentowano
z kolei w rozdziale 3 niniejszego opracowania.

2.1. Analizy przedinwestycyjne
Pierwszym krokiem dla podjęcia decyzji o przystąpieniu do przygotowania danej
inwestycji jest przeprowadzenie analiz przedinwestycyjnych. Jest to z reguły faza
koncepcyjna, skoncentrowana na określeniu potencjału konkretnych rozwiązań pod
kątem ich zasadności biznesowej i efektywności ekonomicznej w oparciu o przyjęte
założenia i benchmarki. Oprócz aspektów wynikających z wymaganej zgodności danego
zadania ze strategią inwestora oraz jego wizją przyjętych kierunków rozwoju, kluczowe
jest określenie ogólnych rozwiązań, które mogą zostać wykorzystane dla osiągnięcia
wyznaczonych celów. Równocześnie – z biznesowego punktu widzenia – preferowane
są te rozwiązania, które jednostkowo przyniosą największy zwrot z inwestycji
w przeliczeniu na każdą zainwestowaną złotówkę. Dla analiz przedinwestycyjnych istotne
jest wskazanie przedsięwzięcia podlegającego analizie. Już na tym etapie możliwe jest
wykorzystanie narzędzi GIS, które umożliwią wykluczenie niektórych z potencjalnych
rozwiązań technologicznych lub lokalizacyjnych. Dodatkowo analizy przestrzenne
wykonane na tym etapie mogą pokazać skalowalność danego przedsięwzięcia, tj. wyznaczyć ramy portfela zbliżonych do siebie inwestycji, jak np. instalacje fotowoltaiczne czy
magazyny energii. Na tej podstawie można również bardziej szczegółowo opisać cel
i zakres zadania podlegającego wstępnym analizom ekonomicznym [4, 5].
Dla przykładu – jeśli inwestor zainteresowany jest budową instalacji fotowoltaicznych na obszarze jednego z województw w Polsce, podstawowym zagadnieniem na
etapie analiz przedinwestycyjnych będzie możliwy do osiągnięcia przeciętny zwrot
z jednej instalacji tego typu, jak również określenie skali inwestycji, czyli podanie, ile
takich instalacji może powstać i w jakich lokalizacjach [27]. Skonfrontowanie tych
danych z oczekiwaniami inwestorskimi oraz ograniczeniami wynikającymi m.in.
z limitu nakładów inwestycyjnych możliwych do pokrycia przez dany podmiot pozwala
na wskazanie brzegowych warunków przedsięwzięcia i przeprowadzenie dalszych
analiz technicznych.
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Ciekawą reprezentację kompleksowego podejścia do wyboru metod wykorzystywanych m.in. na etapie analiz przedinwestycyjnych na przykładzie magazynów energii
stanowi praca M. Baumanna i in. (2019), w której zestawiono wybrane rozwiązania
modeli decyzyjnych używane do oceny potencjału rozwoju technologii magazynowania
energii w kontekście wpierania sieci [34]. Jak stwierdzili autorzy, rozważane kryteria
analityczne dotyczą zwykle głównie technologii, gospodarki, społeczeństwa oraz
środowiska i obejmują dużą liczbę indywidualnych podkryteriów. Kwantyfikacja tych
kryteriów często opiera się na różnych źródłach literaturowych, w których są dostępne
pozbawione kontekstu dane wskaźnikowe dotyczące kosztów i wpływu na środowisko,
co w niektórych przypadkach prowadzi do pewnych niespójności. Bardzo niewiele
z przeanalizowanych prac koncentruje się na uwzględnieniu takiego zbioru czynników,
które reprezentują faktyczne preferencje decydentów. Dlatego stwierdzono, że większość
badań ma ograniczone zorientowanie na praktyczne podejmowanie decyzji, ale za to
dostarczają cennych informacji dotyczących metod wielokryterialnych [34].
Częstym wyzwaniem pojawiającym się na etapie analiz przedinwestycyjnych jest
także konieczność ujęcia w analizie koncepcyjnej, prowadzonej z wykorzystaniem
narzędzi GIS, wielu rodzajów zmiennych przestrzennych, wzajemnie ze sobą skorelowanych. W analizie wielokryterialnej (MCE, ang. Multi-Criteria Evaluation) istnienie
wzajemnej zależności pomiędzy różnymi zmiennymi może skutkować przypisaniem
nieprawidłowych wag dla tych czynników poprzez tzw. „podwójne liczenie”. Jak
wskazują X. Li i in. (2002) – rozwiązaniem tego problemu może być stosowanie analizy
głównych składowych (PCA, ang. Principal Components Analysis) celem redukcji
liczby zmiennych przestrzennych opisujących poszczególne zjawiska [4]. Z drugiej
strony, wyniki badań przeprowadzone przez K. Faisal i in. (2017) wskazują, że jednym
z bardziej efektywnych narzędzi do integracji zbiorów danych pochodzących z różnych
źródeł jest metoda nakładkowania w GIS (ang. GIS overlay). W przeprowadzonych
analizach poziom precyzji metody nakładkowej GIS wyniósł 71%, a jej dokładność –
65%. Jest to nieznacznie wyższy wynik niż uzyskany dla metody PCA, która w tym
przypadku pozwoliła na osiągnięcie precyzji na poziomie maksymalnie 70% oraz
dokładności wynoszącej 64% [5].

2.2. Przygotowanie do realizacji inwestycji
Faza przygotowania do realizacji inwestycji rozpoczyna się w momencie uzyskania
pozytywnego wyniku analiz przedinwestycyjnych. W zakres tej fazy wchodzi kilka
kluczowych zadań, obejmujących w szczególności:
• nabycie prawa własności do gruntów;
• opracowanie koncepcji wielowariantowej i studium wykonalności inwestycji;
• uzyskanie decyzji administracyjnych, w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzji o pozwoleniu na budowę;
• opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego;
• wybór projektanta i wykonawcy oraz zawarcie umów wykonawczych.
Głównym celem fazy przygotowania jest doprecyzowanie technologii i lokalizacji
danego przedsięwzięcia, dopełnienie wszelkich wymogów formalnych związanych
z planowanym rozpoczęciem budowy oraz wybór wykonawców. Niekiedy częścią tej
fazy jest również opracowanie projektów wykonawczych, co ma miejsce, gdy projektant
wybierany jest niezależnie od wykonawcy. W formule generalnego wykonawstwa
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bardzo często opracowanie projektów wykonawczych włączane jest jednak do zakresu
wykonawcy, w związku z czym na potrzeby niniejszego artykułu zadanie to ujęto
w etapie realizacji.
W fazie przygotowania w pierwszej kolejności opracowywana jest koncepcja wielowariantowa, która pozwala na zweryfikowanie założeń przyjętych w fazie analiz przedinwestycyjnych. Możliwe jest, że w związku z identyfikacją krytycznych czynników
ryzyka dla danej technologii, rozwiązania czy lokalizacji, zestaw wariantów podlegających analizom ulegnie zmianom.
Dla zawężonej listy wariantów przygotowywane są szczegółowe studia wykonalności,
uwzględniające szereg dodatkowych czynników regulacyjnych, makroekonomicznych,
finansowych czy prawnych. Systemy informacji przestrzennej wspierają prowadzenie
pogłębionych analiz, w szczególności w inwestycjach, których wykonalność techniczna
i efektywność ekonomiczna powiązane są z uwarunkowaniami lokalizacyjnymi.
Wykorzystanie systemów GIS w fazie przygotowania do realizacji inwestycji,
w szczególności wybór lokalizacji odpowiednich rodzajów odnawialnych źródeł energii,
jest przedmiotem wielu badań. Na tym etapie procesu inwestycyjnego narzędzia GIS
wspierają rozpoznanie uwarunkowań przestrzennych, w tym weryfikację środowiskowych, technicznych, organizacyjnych lub formalno-prawnych aspektów danej lokalizacji,
które często w znacznym stopniu wpływają na poziom skomplikowania lub koszt danego
przedsięwzięcia [26, 27]. Intensywne badania związane z wykorzystaniem narzędzi GIS
na potrzeby integracji modeli energetycznych z danymi świata rzeczywistego prowadzili
m.in. A. Alhamwi i in. (2017), którzy jako pierwsi dokonali przeglądu modeli opartych
na GIS w aspekcie obecnego stanu modelowania miejskich systemów energetycznych
[7] oraz wypracowali instrumenty optymalizujące, pozwalające jak najkorzystniej
lokalizować rozproszone magazyny energii w obszarach miejskich [8].
Jednymi z najpowszechniej reprezentowanymi w literaturze badaniami w obszarze
zastosowania narzędzi GIS dla wyboru lokalizacji źródeł generacji energii są analizy
dotyczące źródeł fotowoltaicznych/słonecznych [12-17] oraz wiatrowych (na morzu
i lądzie) [18-21]. W ostatnich latach rosnącą popularność zyskują także badania nad
użyciem GIS dla określenia potencjalnych miejsc budowy magazynów energii, co jest
związane z koniecznością gromadzenia nadwyżek energii elektrycznej produkowanych
przez mniej stabilne źródła odnawialne [8-11].
W odniesieniu do źródeł wiatrowych na morzu podejście oparte na równoczesnym
wykorzystaniu MCE oraz GIS przedstawili w swojej pracy M. Vasileiou i in. (2017).
W pierwszym etapie badań obszary nieprzydatne do rozmieszczenia planowanych instalacji zostały odrzucone z dalszych analiz poprzez opracowanie bazy danych GIS zawierającej mapy tematyczne związane z ograniczeniami ekonomicznymi, technicznymi
i społecznymi. Następnie obszary morskie zostały sklasyfikowane za pomocą metod
analizy hierarchicznej (ang. AHP, Analytic Hierarchy Process3). Wdrożenie AHP, wspierane przez bazę danych GIS, pozwoliło w znacznym stopniu wyeliminować subiektywizm
przeprowadzonej oceny [18].
AHP – wielokryterialna metoda hierarchicznej analizy problemów decyzyjnych, która umożliwia dekompozycję złożonego problemu decyzyjnego oraz utworzenie rankingu finalnego dla skończonego zbioru wariantów.
Opiera się ona na szeregu ocen eksperckich w celu ustalenia skali priorytetów. Skala ta pozwala na pomiar
wartości niematerialnych w ujęciu względnym. Porównania dokonuje się za pomocą skali ocen bezwzględnych,
która pokazuje, o ile bardziej jeden element dominuje nad drugim w odniesieniu do danego atrybutu [37].
3
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Zbliżony problem, odnoszący się do określenia optymalnych lokalizacji elektrowni
wiatrowych próbowali rozwiązać także inni [13, 18-20], chociaż w każdej z prac wykorzystane zostały nieco odmienne narzędzia. Proces AHP pojawił się ponownie w badaniach T.R. Ayodele i in. (2018), przy czym do analiz wyboru optymalnych lokalizacji
turbin wiatrowych w Nigerii wykorzystali oni metodę rozmytą (fAHP, ang. fuzzy AHP4)
[21], podobnie jak N. Y. Aydin i in. (2013), którzy użyli metody uporządkowanej
średniej ważonej (OWA, ang. Ordered Weighted Averaging5) [13]. Inne publikacje
poszukujące najkorzystniejszych miejsc dla posadowienia równocześnie farm wiatrowych
i słonecznych bazowały z kolei bezpośrednio na metodach wielokryterialnych GIS [19]
lub jej powiązaniu z metodami takimi jak VIKOR6 [20].
W aspekcie poszukiwania optymalnych lokalizacji dla źródeł słonecznych, podobnie
jak w poprzednim przypadku, badacze wykorzystywali GIS w połączeniu z metodami
fAHP [17] czy OWA [12], a także FLOWA (ang. Fuzzy Logic Ordered Weighted
Averaging7) [15] oraz TOPSIS (ang. Technique for Order Preference by Similarity to
Ideal Solution8) [16]. Wypracowane zostały jednak również autorskie narzędzia, np.
OR-SAGE (ang. Oak Ridge Siting Analysis for power Generation Expansion), które
pobiera dane wejściowe, takie jak wzrost populacji, dostępność wody, wskaźniki środowiskowe oraz zagrożenia tektoniczne i geologiczne w celu zapewnienia dogłębnej analizy
potencjalnych wariantów lokalizacyjnych [14].
Jak wspomniano, wielokryterialne modele oparte na systemach informacji przestrzennej
dobrze sprawdzają się także przy planowaniu lokalizacji przyszłych magazynów energii
[8-11]. Przykładem mogą być badania Q. Al-Madhloma i in. (2019), którzy wykorzystując GIS, AHP oraz metodę DRASTIC opracowali analizy dla wyboru lokalizacji
ATES (ang. Aquifer Thermal Energy Storage) [9]. Ostatnia z ww. metod uwzględnia
w szczególności czynniki hydrologiczne, geologiczne oraz potencjalne zanieczyszczenie
zbiornika wodnego. Z kolei B. Lu i in. (2018) oraz Görtz i in. (2022) wykorzystali GIS
dla potrzeb wyszukiwania lokalizacji elektrowni szczytowo-pompowych, pełniących
w systemie elektroenergetycznym funkcje magazynowania energii [11]. Porównanie
dostępnych metod decyzyjnych wykorzystywanych w literaturze do oceny polityk
energetycznych oraz wyboru optymalnych lokalizacji dla OZE przedstawili w swojej
pracy E. Ilbahar i in. (2019), nie ujmując jednak w swoich badaniach narzędzi GIS jako
takich [35]. Mimo to wykonane analizy pozwoliły zidentyfikować wskaźniki, z powodu
fAHP – wielokryterialna metoda analizy hierarchicznej umożliwiająca rozwiązywanie problemów decyzyjnych w niepewnym otoczeniu. Metoda ta łączy AHP z teorią zbiorów rozmytych, co pozwala na uwzględnienie
względnej ważności kryteriów oceny [38].
5 OWA – wielokryterialna metoda podejmowania decyzji, której charakter zależy od wybranych parametrów.
Kluczowym elementem tej metody jest wyznaczenie średnich ważonych oraz ich odpowiednie uszeregowanie.
Zmieniając parametry, OWA może generować szeroką gamę strategii lub scenariuszy decyzyjnych [39].
6 VIKOR – wielokryterialna metoda rozwiązywania złożonych problemów decyzyjnych, w których określony
został zestaw sprzecznych i niewspółmiernych ze sobą kryteriów (problem różnych jednostek). Metoda zakłada,
że dla rozwiązania konfliktu akceptowalny jest kompromis, a decydent oczekuje rozwiązania najbliższego
punktowi idealnemu. VIKOR szereguje poszczególne alternatywy i określa rozwiązanie (tzw. kompromis), które
jest najbliższe ideałowi [40].
7 FLOWA – wielokryterialna metoda z grupy metod uporządkowanej średniej ważonej, wykorzystująca teorię
zbiorów rozmytych [15].
8 TOPSIS – metoda analizy wielokryterialnej oparta na założeniu, że wybrana alternatywa powinna mieć
najkrótszą odległość geometryczną od rozwiązania idealnego dodatniego i najdłuższą odległość geometryczną
od rozwiązania idealnego ujemnego [16].
4
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których konkretna metoda jest wykorzystywana w określonym przypadku lub problemie
decyzyjnym, a zakres przeprowadzonych badań obejmował m.in. wspomniane
wcześniej metody, takie jak: AHP, ELECTRE czy TOPSIS [35].
Wielość badań oraz różnorodność stosowanych metod i rozwiązań, powiązanych
każdorazowo z narzędziami GIS, pozwala dobrać metodykę właściwą dla określonego
problemu decyzyjnego. Dlatego stosowanie systemów GIS w rozwiązywaniu złożonych
problemów decyzyjnych związanych z selekcją optymalnych lokalizacji odnawialnych
źródeł energii staje się coraz popularniejsze.

2.3. Realizacja
Faza realizacji inwestycji rozpoczyna się z reguły od zawarcia kontraktu z wykonawcą (tj. podpisania umowy realizacyjnej). W zależności od przyjętego podejścia
w zakres tej umowy może zostać włączone także przygotowanie projektów wykonawczych inwestycji. Wówczas faza realizacji rozpoczyna się od etapu szczegółowego
projektowania instalacji. W przypadku budowy instalacji fotowoltaicznych dużej skali –
projektant zobowiązany jest do wpasowania poszczególnych modułów PV, które
wygenerują maksymalną produktywność energetyczną instalacji. Oczywiście na tym
etapie wykorzystywane jest często dedykowane oprogramowanie, którego podstawą
w wielu wypadkach są jednak silniki powiązane z systemami informacji przestrzennej
lub odpowiednimi bazami danych. Kluczowym aspektem fazy realizacji jest oczywiście
prowadzenie prac budowlanych, w tym dostaw podstawowych elementów i urządzeń
technicznych oraz ich montaże, odbiory częściowe i odbiór końcowy, usuwanie ewentualnych usterek oraz wad i opracowanie dokumentacji powykonawczej. Dodatkowo
w zakres tej fazy wchodzi uzyskanie odpowiednich decyzji dopuszczających obiekt do
użytkowania, w szczególności decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Etap realizacji
kończy się w momencie przekazania inwestorowi obiektu do eksploatacji.
Ciekawym aspektem wykorzystania narzędzi wspierających fazę realizacji dla
złożonych inwestycji budowlanych jest również zastosowanie technologii BIM. W oprogramowaniu BIM tworzony jest cyfrowy obraz fizycznych i funkcjonalnych właściwości obiektu w formie parametrycznej. Służy on zarówno do generowania, jak i wykorzystywania danych o budowli przez wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego.
Zastosowanie GIS w powiązaniu z BIM umożliwia usprawnienie komunikacji międzybranżowej, unikanie kolizji, prognostykę i mitygację ryzyk związanych z budową,
a w konsekwencji skrócenie procesu budowlanego dla bardziej skomplikowanych
przedsięwzięć.
Kompleksowy przegląd interakcji BIM-GIS w dziedzinie budownictwa i środowiska
przeprowadzili H. Wang i in. (2019), którzy uwzględnili w swojej pracy trzy podstawowe tryby integracji obu systemów, tj. BIM jako wiodący – GIS wspierający, GIS
wiodący – BIM wspierający oraz BIM i GIS jednakowo zaangażowane [30]. W większości zidentyfikowanych rozwiązań BIM skupia się na reprezentacji samych budynków
na poziomie mikro, a GIS zapewnia reprezentację zewnętrznych środowisk budynków
na poziomie makro. Ich połączenie może jednak stworzyć kompleksowy obraz środowiska budowlanego, opartego na zintegrowanych danych, co stanowi podstawę rozwoju
i transformacji branży architektonicznej, inżynieryjnej i budowlanej w erze cyfrowej [30].
Jak podają J. Zhu i in. (2022), ujednolicona struktura obejmująca wszystkie zadania
związane z przetwarzaniem danych na potrzeby integracji danych BIM i GIS już istnieje,
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a większość problemów związanych z konwersją danych BIM do GIS została już
rozwiązana, co umożliwia swobodną integrację tych systemów na poziomie aplikacji
[31]. Aby powiązanie tych modeli mogło być skutecznie wykorzystywane w codziennej
praktyce inżynierskiej niezbędne jest jednak zapewnienie płynniejszego przepływu
informacji, tzn. modele BIM powinny być bardziej niezawodne, modele GIS – bardziej
elastyczne, a ścieżki konwersji danych – wydajniejsze [31]. W 2020 r. wypracowana
została także pierwsza prototypowa aplikacja (platforma integracyjna) BIM/GIS (BGIP),
która ma służyć jako nowe narzędzie wspierające budowę projektów hydroenergetycznych [32].

2.4. Zamykanie
Zakończenie realizacji inwestycji polega na przeprowadzeniu rozliczeń pomiędzy
inwestorem a wykonawcą. Udział technologii GIS na tym etapie wydaje się być
ograniczony. Zdecydowanie większe zastosowanie mogą mieć modele BIM, wspierane
ewentualnie w niektórych aspektach danymi z systemów informacji przestrzennej. Wprowadzenie dokładnego rozrysu nowopowstałych instalacji do systemów GIS ułatwia
jednak późniejszą identyfikację przestrzenną urządzeń, w tym zasilenie przyszłych baz
danych oraz uniknięcie konfliktów w razie prowadzenia modernizacji, napraw czy
wprowadzania nowych instalacji na zajęte uprzednio tereny. Jak podają M. Garramone
i in (2020) – integracja BIM z GIS jest także istotnym elementem procesu zarządzania
aktywami (AM, ang. Asset Management). Postępująca digitalizacja procesu zarządzania
majątkiem pozwala na zapewnienie większej kontroli procesów i dostarczaniu wysokiej
jakości usług, co przekłada się na możliwość gromadzenia danych o obiektach w całym
cyklu życia. Biorąc pod uwagę wysokie nakłady związane z infrastrukturą energetyczną
czy budynkami, potencjalne oszczędności wynikające z wykorzystania GIS i BIM
w zarządzaniu majątkiem są równie znaczące [33].

3. Zastosowanie narzędzi GIS w procesie inwestycyjnym – przegląd literatury
W tabeli 1 wskazany został zestaw publikacji naukowych z okresu 2010-2022, które
koncentrują się na wykorzystaniu systemów informacji przestrzennej w procesach
planowania i realizacji inwestycji w obszarze szeroko pojętej energetyki. Jak wskazują
wyniki przeprowadzonego przeglądu, głównym przedmiotem badań są rozważania
dotyczące planowania i analiz przedinwestycyjnych dla różnego rodzaju źródeł generacji i magazynowania energii [4-21]. Trudniej jest znaleźć wśród dostępnych publikacji
informacje na temat wykorzystania GIS w konkretnych projektach, na etapie opracowywania studium wykonalności czy realizacji. Powodem takiego stanu rzeczy jest
prawdopodobnie fakt, że analizy te prowadzone są w większości z poziomu prywatnych
przedsiębiorstw, inwestorów i firm działających komercyjnie. Publikacja szczegółowych
wyników takich analiz mogłaby zatem niekorzystnie wpłynąć na wyniki ekonomiczne
i konkurencyjność przedsiębiorstwa. Z drugiej strony – obszar planowania jest znacznie
bardziej typowym zagadnieniem, w którym stosowanie systemów informacji przestrzennej wydaje się nieodzowne.
Niemniej w ostatnich latach prowadzone są także analizy związane z wykorzystaniem GIS w procesach realizacyjnych, w szczególności w powiązaniu z BIM [30-32].
Narzędzia te mogą być także stosowane w procesie zarządzania majątkiem, a więc
w zasadzie w całym cyklu życia obiektu [33].
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Tabela 1. Przegląd zastosowań GIS w procesie inwestycyjnym
Źródło

Etap procesu
inwestycyjnego

Cel i zakres
zastosowań GIS

Xia L., 2002
[4]

planistyka i analizy
przedinwestycyjne

Faisal K.,
2017 [5]

planistyka i analizy
przedinwestycyjne

Mrówczyńska
M., 2021 [6]

planistyka i analizy
przedinwestycyjne

wybór kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
wybór kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
wybór kierunków
zagospodarowania
przestrzennego

Alhamwi A.,
2017 [7]

planistyka i analizy
przedinwestycyjne

Alhamwi A.,
2019 [8]

planistyka i analizy
przedinwestycyjne

Al-Madhlom
Q., 2019 [9]

planistyka i analizy
przedinwestycyjne

Lu B., 2018
[10]

planistyka i analizy
przedinwestycyjne

Görtz J., 2022
[11]

planistyka i analizy
przedinwestycyjne

Firozjaei
K.M., 2019
[12]
Aydin N.Y.,
2013 [13]

planistyka i analizy
przedinwestycyjne

Omitaomu
A.O., 2012
[14]

planistyka i analizy
przedinwestycyjne

Charabi Y.,
2011 [15]

planistyka i analizy
przedinwestycyjne /
przygotowanie
inwestycji
planistyka i analizy
przedinwestycyjne

SánchezLozano J.M.,
2013 [16]

9

planistyka i analizy
przedinwestycyjne

planowanie
lokalizacji źródeł
energii w miastach,
smart-grid
optymalizacja
kosztów energii,
wybór scenariusza,
lokalizacji i mocy
magazynów energii
wybór lokalizacji dla
magazynów energii
ATES9
wybór lokalizacji
szczytowopompowych
elektrowni wodnych
wybór lokalzacji
szczytowopompowych
elektrowni wodnych
wybór lokalizacji dla
elektrowni
słonecznych
wybór lokalizacji dla
układów
hybrydowych
elektrowni
słonecznych
i wiatrowych
wybór lokalizacji dla
źródeł jądrowych,
niskoemisyjnych
źródeł węglowych,
słonecznych
i CAES10
wybór lokalizacji dla
elektrowni
słonecznych/wybór
technologii farm PV
wybór lokalizacji
elektrowni
słonecznych

ATES, ang. Aquifer Thermal Energy Storage.
CAES, ang. Compressed Air Energy Storage.

10
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Metodyka
i
narzędzia
ArcGIS

ArcGIS

ArcGIS

QGIS,
Flexi-GIS
(nowe
narzędzie)
QGIS,
Flexi-GIS
(nowe
narzędzie)
ArcGIS

ArcGIS

Obszar
geograficzny

Sektor

region
(Dongguan,
China)
miasto
(Toronto,
Kanada)
miasto
(Zielona
Góra,
Polska)
miasto
(Oldenburg,
Niemcy)

zagospodarowanie
przestrzenne

miasto
(Oldenburg,
Niemcy)

magazyny energii

region
(Babilon,
Irak)
kraj
(Australia)

Magzyny energii

zagospodarowanie
przestrzenne
zagospodarowanie
przestrzenne

smart-grid

magazyny energii

ArcGIS

kraj (Chile)

magazyny energii

nd.

kraj (Iran)

OZE

ArcGIS

region
(Zachodnia
Turcja)

OZE

ORSAGE
(nowe
narzędzie)

kraj (USA)

technologie
niskoemisyjne,
OZE

ArcGIS

kraj (Oman)

OZE

ArcGIS

region
(południowowschodnia
Hiszpania)

OZE
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Źródło

Etap procesu
inwestycyjnego

Cel i zakres
zastosowań GIS

Yousefi H.,
2018 [17]

planistyka i analizy
przedinwestycyjne

Vasileiou M.,
2017 [18]

planistyka i analizy
przedinwestycyjne

Janke J.R.,
2010 [19]

planistyka i analizy
przedinwestycyjne

Quijano R.H.,
2012 [20]

planistyka i analizy
przedinwestycyjne

Ayodelea
T.R., 2018
[21]
Wang H.,
2019 [30]
Zhu J., 2022
[31]
Zhang S. [32]

planistyka i analizy
przedinwestycyjne

Garramone
M. [33]
Doukas H.,
2012 [41]

utrzymanie,
eksploatacja
planistyka i analizy
przedinwestycyjne

Cartone A.,
2020 [42]

planistyka i analizy
przedinwestycyjne

wybór lokalizacji
elektrowni
słonecznych
wybór lokalizacji
elektrowni
wiatrowych na
morzu i elektrowni
wodnych
pływowych
wybór lokalizacji dla
elektrowni
słonecznych i
wiatrowych
wybór lokalizacji dla
elektrowni
słonecznych i
wiatrowych
wybór lokalizacji
elektrowni
wiatrowych
realizacja projektów
budowlanych
realizacja projektów
budowlanych
realizacja projektów
hydroenergetycznych
utrzymanie,
eksploatacja majątku
ocena
bezpieczeństwa
obszarów wiejskich
ocena
socjoekonomiczna
rejonów miasta

realizacja
realizacja
realizacja

Metodyka
i
narzędzia
ArcGIS

Obszar
geograficzny

Sektor

region
(Markazi,
Iran)
kraj (Grecja)

OZE

nd.

region
(Colorado,
USA)

OZE

ModerGIS

kraj
(Kolumbia)

OZE

nd.

kraj (Nigeria)

OZE

GIS / BIM

nd.

GIS / BIM

nd.

GIS / BIM

nd.

GIS / BIM

nd.

zrównoważone
budownictwo
zarządzanie
informacją
zrównoważone
budownictwo
zarządzanie
majątkiem
zagospodarowanie
przestrzenne

QGIS,
AHP

nd.

ArcGIS

kraj
(Grecja)
miasto
(Rzym,
Włochy)

OZE

zagospodarowanie
przestrzenne

Źródło: opracowanie własne na podstawie [4-21, 30-33, 41-42].

Rozwój zastosowania narzędzi GIS we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego
odnawialnych źródeł i magazynów energii może być w przyszłości przedmiotem dalszych
badań i rozwoju. Biorąc pod uwagę możliwości programistyczne oraz powiązania
systemu GIS z wieloma narzędziami i bazami danych, zasadne wydaje się poszerzanie
możliwości jego zastosowania również w fazie realizacji inwestycji.
Równocześnie można zauważyć, że wsparcie procesu analiz inwestycyjnych oraz
planowania inwestycji dokonywane są w GIS za pomocą stałego zestawu metod, bez
względu na lokalizację geograficzną przypadku. Najpowszechniej wykorzystywane są
proste metody nakładkowania w GIS [5, 19] i analiza hierarchiczna AHP [18, 21]. Dość
powszechnie stosowane są także metody uporządkowanej średniej ważonej OWA [12, 15].
Bardziej zaawansowane kalkulacje oparte są z kolei na rozwiązaniach typu ELECTRE
czy TOPSIS [16].
Choć kwestie przesyłu i dystrybucji energii w sieciach elektroenergetycznych zwykle
są tylko częściowo implementowane w systemach GIS, to rozważając możliwości inwestycyjne w obszarze OZE i magazynowania energii – również warto wziąć je pod uwagę.
Tematykę tę kompleksowo opisali w swojej pracy H. Saboori i in. (2017), wskazując
kilkadziesiąt publikacji z lat 2010-2017 i zestawiając dla nich m.in. główne cele
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badawcze i najczęściej wykorzystywane metodologie badań [36]. Jak podają autorzy,
problem planowania magazynowania energii elektrycznej dotyczy zarówno kwestii
doboru ich rozmiaru (wielkości mocy), jak i lokalizacji w sieci dystrybucyjnej, a główne
obszary do dalszego rozwoju to m.in.: opracowanie nowych multikryterialnych modeli
synergicznego wykorzystania magazynowania energii dla różnych możliwych zastosowań i celów w systemie dystrybucyjnym, opracowanie nowych szczegółowych liniowych
modeli sieci, które mogą pomóc w znalezieniu optymalnego rozwiązania dla realistycznych i rzeczywistych sieci z wieloma węzłami oraz tworzenie nowych metod zarządzania niepewnością [36]. Nie jest wykluczone, że tutaj również zastosowanie mogą
znaleźć rozwiązania wspierane systemami informacji przestrzennej.
Biorąc pod uwagę trendy dotyczące zmian głównej tematyki w zakresie stosowania
narzędzi GIS w energetyce i inwestycjach, można zaobserwować rosnące z czasem
zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii [12-21], które z kolei w ostatnich latach
zdaje się ustępować zagadnieniom magazynowania energii [8-11]. Należy domniemywać,
że zjawisko to jest związane z jednej strony z rosnącym nasyceniem rynku wydawniczego publikacjami z obszaru OZE, ale przede wszystkim wynika z globalnych kierunków rozwoju energetyki, w których energia odnawialna jest nierozerwalnie powiązania
z systemami magazynowania energii. Tylko takie rozwiązania systemowe pozwalają
bowiem utrzymać stabilność systemów elektroenergetycznych, ich bezpieczeństwo oraz
niezależność.

4. Podsumowanie
W niniejszym artykule przedstawiono i scharakteryzowano przebieg procesu inwestycyjnego, w szczególności w odniesieniu do odnawialnych źródeł i magazynów energii.
W ramach przeprowadzonego przeglądu literatury, biorąc pod uwagę podział inwestycji
na umowne fazy, opracowano zestawienie artykułów, które wskazują na możliwości
stosowania narzędzi GIS w rozwiązywaniu problemów planistycznych oraz kształtowaniu koncepcji inwestycji w OZE i magazyny energii.
Pośród kilkudziesięciu publikacji pochodzących z lat 2010-2022 zdecydowana
większość koncentruje się na wykorzystaniu systemów informacji przestrzennej w następujących obszarach: kształtowania kierunków zagospodarowania przestrzennego, analiz
planistycznych z zakresu wyboru lokalizacji dla instalacji w odpowiednich technologiach
lub ewentualnie wyboru jednego spośród kilku możliwych scenariuszy technicznolokalizacyjnych. Niewielka część literatury obejmuje natomiast informacje na temat
wykorzystania GIS w konkretnych projektach, na etapie opracowywania studium wykonalności czy realizacji inwestycji. Powodem takiego stanu rzeczy jest prawdopodobnie
fakt, że analizy te prowadzone są w większości z poziomu prywatnych przedsiębiorstw,
inwestorów i firm działających komercyjnie. Publikacja szczegółowych wyników takich
analiz mogłaby zatem niekorzystnie wpłynąć na wyniki ekonomiczne i konkurencyjność
przedsiębiorstwa. Z drugiej strony – można przypuszczać, że obszar planowania jest
znacznie bardziej typowym zagadnieniem, w którym stosowanie systemów informacji
przestrzennej wydaje się nieodzowne.
Powyższe konkluzje wskazują na możliwość rozszerzenia zastosowań GIS również
na etapie realizacji inwestycji oraz w procesach zarządzania majątkiem. W szczególności
rozwijające się możliwości programistyczne i szeroko rozumiana digitalizacja pozwalają
na powiązanie oprogramowania GIS oraz jego baz danych z wieloma innymi narzę58
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dziami, takimi jak BIM. Systemy informacji przestrzennej wspierają bowiem prowadzenie
pogłębionych analiz, w szczególności w inwestycjach, których wykonalność techniczna
i efektywność ekonomiczna powiązane są z uwarunkowaniami lokalizacyjnymi i mogą
współpracować z technologiami BIM. Zastosowanie GIS w powiązaniu z BIM umożliwia
usprawnienie komunikacji międzybranżowej, unikanie kolizji, prognostykę i mitygację
ryzyk budowy, a w konsekwencji skrócenie procesu budowlanego dla bardziej skomplikowanych przedsięwzięć. Stan literatury uwzględniającej te zagadnienia dopiero
w ostatnich latach pozwolił na przeprowadzenie wstępnych analiz przeglądowych
i pierwsze publikacje z tego zakresu.
Na podstawie przeprowadzonego przeglądu literatury w ostatnim dziesięcioleciu
można także zaobserwować wysokie zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii,
które z kolei w ostatnich 2-3 latach zdaje się ustępować zagadnieniom magazynowania
energii. Przypuszcza się, że głównym motywatorem do zajmowania się przez badaczy
tematyką magazynowania energii są globalne kierunki rozwoju, nakreślane przede
wszystkim przez aktualne polityki oraz regulacje międzynarodowe i krajowe. Ponadto
należy mieć na uwadze, że tylko rozwiązania uwzględniające równoczesny rozwój OZE
i magazynowania energii pozwalają utrzymać stabilność systemów elektroenergetycznych,
ich bezpieczeństwo oraz niezależność.
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Zastosowanie narzędzi GIS w procesie inwestycyjnym odnawialnych źródeł
i magazynów energii
Streszczenie
Przedmiotem opracowania są zagadnienia związane z zastosowaniem systemu informacji przestrzennej GIS
w procesie inwestycyjnym odnawialnych źródeł i magazynów energii. Przeprowadzono przegląd literatury
pod kątem najczęściej analizowanych w literaturze i badaniach naukowych zastosowań GIS w planowaniu
i realizacji przedsięwzięć energetycznych, polegających w szczególności na budowie OZE i magazynów
energii. Jak stwierdzono, GIS wspiera proces inwestycyjny w szczególności w fazie analiz przedinwestycyjnych oraz planowania, realizując zadania związane z optymalnym zagospodarowaniem przestrzennym
terenu, wyborem optymalnych lokalizacji dla budowy różnego rodzaju źródeł generacji i magazynowania
energii. Przeprowadzone analizy wskazują jednak na możliwość rozszerzenia zastosowania GIS również na
etapie planowania i realizacji inwestycji. W szczególności rozwijające się możliwości programistyczne,
które pozwalają na powiązanie oprogramowania GIS oraz jego baz danych z wieloma innymi narzędziami,
wydają się być perspektywiczne.
Słowa kluczowe: GIS, OZE, magazynowanie energii, model decyzyjny
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Application of GIS tools in the investment process of renewable energy sources
and energy storage
Abstract
The subject of the study are issues related to the application of the Geographical Information System for the
purpose of the investment process in the area of renewable energy sources and energy storage. A review of
the literature was carried out with particular focus on the most frequent applications of GIS in planning and
implementation of energy projects process, including in particular construction of renewable energy sources
and energy storage. As identified, GIS is typically mostly used during pre-investment analysis and planning
phase, for implementing tasks related to identification of the optimal spatial development of the specific area,
as well as selecting optimal locations for the construction of various sources of energy generation and storage.
However, the review concludes the possibility of extending GIS applications also for the stage of planning
and implementation of the investment. Ongoing development of programming allows GIS software and
dedicated databases to be linked with many other tools, which in turn supports further research.
Keywords: GIS, RES, energy storage, decision making model
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Zastosowanie nauki obywatelskiej (citizen science)
i aplikacji mobilnej GIS na telefon komórkowy
do rejestracji nielegalnych składowisk odpadów
1. Wprowadzenie
W niniejszym artykule przedstawiono propozycję rozwiązania systemowego dla
jednostek administracji samorządowej na poziomie gmin, które to rozwiązanie wspomaga
aktualizację stanu wiedzy na temat pojawiających się lub zalegających nielegalnych
składowisk odpadów stałych. Jest to rozwiązanie oparte na ankiecie terenowej TRASH
na smartfony, dostępnej bezpośrednio poprzez przeglądarkę internetową pod adresem
URL http://arcg.is/OPWnv [1] i nie wymaga ono żadnych dodatkowych instalacji.
Dysponując ankietą, zorganizowana grupa osób jest w stanie dla obszaru całej gminy
w ciągu kilku godzin dostarczyć informację o miejscach występowania takich składowisk
wraz z ich szczegółowym opisem i dokumentacją fotograficzną. Jak pokazują pierwsze
doświadczenia – wydaje się, że jest to najlepszy sposób na gromadzenie takich informacji.

2. Projekt TRASH w świetle ewolucji metodologii i metodyki nauki
obywatelskiej
Metodologia to zakres pojęć stymulujących dążenie do poznania prawdy w zakresie
zdefiniowanego celu, natomiast metodyka to zbiór zasad i sposobów prowadzących do
osiągnięcia tego celu. Metodologia odpowiada na pytanie: „po co?”, a metodyka: „jak?”.
Nauka obywatelska powstała pod koniec XX wieku jako zaspokojenie rosnącej potrzeby
coraz większej ilości danych naukowych – poprzez zaangażowanie wolontariuszy
w proces pozyskiwania informacji nie wymagających kwalifikacji naukowych lub wymagających takich kwalifikacji, ale w tylko w podstawowym zakresie. W szczególności
dotyczy to projektów, gdzie trzeba w krótkim czasie zebrać sporo obserwacji jakościowych i ilościowych na dużym terenie. Przykładem powszechnie znanym są akcje liczenia
ptaków czy innych zwierząt. Tak pozyskane dane służą naukowcom do przestrzennej
analizy zmienności ekosystemów, a dane pozyskiwane w cyklach wieloletnich uzupełniają tę analizę o czynnik zmian również w czasie.
Metody geoinformatyczne, a w szczególności systemy informacji geograficznej (GIS),
są od ponad trzydziestu lat naturalnym wsparciem dla zbierania danych geoprzestrzennych w zakresie nauki obywatelskiej. W niniejszym artykule wykorzystuje się pojęcie
nauki obywatelskiej jako metodologicznej i metodycznej podstawy przedstawionych
badań i dlatego uznano za stosowne zwrócić uwagę przede wszystkim na współczesny
zakres pojęciowy tego zagadnienia.

karnkowski@uw.edu.pl, Katedra Geologii Złożowej i Gospodarczej, Wydział Geologii, Uniwersytet
Warszawski.
2 marcin.stepien@uw.edu.pl, Katedra Hydrogeologii i Geofizyki, Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski.
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Na początku należy wspomnieć, że Unia Europejska ma specjalną sekcję poświęconą
nauce obywatelskiej. Sekcja EU-Citizen Science podaje następującą definicję:
Citizen Science to szybko rozwijająca się i dywersyfikująca dziedzina innowacji
o znaczących implikacjach i potencjalnych korzyściach dla społeczeństwa,
polityki i dla różnych akademickich obszarów badawczych. Ambicją EUCitizen.Science jest zbudowanie, wypełnienie i promowanie zrównoważonej
platformy i przestrzeni wzajemnego uczenia się w celu zapewnienia różnych
narzędzi, przykładów najlepszych praktyk i odpowiednich wyników naukowych,
które są gromadzone, nadzorowane i udostępniane różnym stronom; od zainteresowanych obywateli poprzez instytucje naukowe, aż po polityków i media
publiczne, w celu włączenia nauki obywatelskiej do głównego nurtu nauki
w Europie [2].
Wraz z rozwojem praktyk w obszarze nauki obywatelskiej pojawiły się nowe zagadnienia i nowe pojęcia. Szczególną rolę trzeba tutaj przypisać metodologii GIS, która w
pierwszej dekadzie XXI wieku wyewoluowała z nauki obywatelskiej jako „wolontariat
informacji geograficznej” (ang. VGI, Volunteered Geographic Information), czyli
przeświadczeniu, że nawet laicy mogą dostarczać cenne i wartościowe dane, które są
ogólnodostępne. Jakość tych danych jest weryfikowana przez użytkowników, którzy
poprawiają błędy i dbają o poprawność struktury danych [3-6]. W literaturze można
również znaleźć przykłady krytycznej oceny tej metodyki, gdzie wysuwa się wątpliwości w zakresie źródeł pochodzenia danych, naruszania obszaru prywatności oraz
kwestii odpowiedzialności [7, 8].
Za formalny czas i miejsce połączenia nauki obywatelskiej i GIS (Citizen Science
GIS) uznaje się rok 2015, University of Central Florida, Orlando (USA), https://www.
citizensciencegis.org/. Zarówno cele, jak i metody tam zaprezentowane uzyskały silne
wsparcie ESRI, czyli wiodącego kreatora oprogramowania GIS na świecie.
W Polsce ten nurt jest znacząco propagowany w specjalnie przygotowanym programie dla szkół, gdzie naukę obywatelską przedstawia się w połączeniu z narzędziami
GeoWeb firmy ESRI, wraz z takimi aplikacjami jak Citizen Science Reporter oraz
Citizen Science Manager. Flagowym przykładem jest ArcGIS Editor for OpenStreetMap
– narzędzie kartowania partycypacyjnego (community mapping), które wykorzystywane
jest w projektach Esri Community Maps, gdzie globalna społeczność użytkowników
oprogramowania ESRI tworzy mapę bazową dostępną we wszystkich rozwiązaniach
ESRI (Geospatial Cloud) [9], //www.arcanagis.pl/od-ucznia-do-naukowca-citizenscience-jako-innowacja-w-edukacji-geograficznej/.
Obecny stan wiedzy na temat nauki obywatelskiej jest dobrze zarysowany w artykule
„Partycypacyjny GIS i nauka obywatelska oparta na społecznościach dla działania na
rzecz sprawiedliwości środowiskowej” [10], gdzie można przeczytać, że
Wykorzystanie map i informacji geograficznych do rozwiązywanie problemów
społeczności to integracja różnych obszarów, w tym mapowanie partycypacyjne [11],
partycypacyjne systemy informacji geograficznej (PGIS) lub GIS z udziałem społeczeństwa (PPGIS) [12] oraz wyłaniający się obszar nauki obywatelskiej [13].
Tego typu gromadzenie danych, prowadzone poza środowiskiem zawodowym (czy
to na uniwersytecie, czy jako organ ochrony środowiska, samorządu lub organizacji
pożytku publicznego), jest obecnie uznawane za naukę obywatelską [14], która jest
64

Zastosowanie nauki obywatelskiej (citizen science) i aplikacji mobilnej GIS
na telefon komórkowy do rejestracji nielegalnych składowisk odpadów

zdefiniowana jako: działalność naukowa, w której niezawodowi naukowcy zgłaszają się
na ochotnika do udziału w gromadzeniu danych, ich analizie i rozpowszechnianiu
projektu naukowego [13]. Obecnie podkreśla się jeszcze jeden aspekt nauki obywatelskiej – nauki w służbie obywateli [15], czyli że lokalna wiedza fachowa jest na równi
z wiedzą naukową, co służy bardziej fachowemu i sprawiedliwemu podejmowaniu
decyzji społecznych, środowiskowych, ekonomicznych i politycznych dzięki wykorzystaniu metodologii nauki obywatelskiej. Uważa się nawet, że nauka obywatelska jest
ważnym narzędziem demokratyzacji nauki i promowania celu powszechnego i sprawiedliwego dostępu do danych i informacji naukowych, a dane generowane przez
obywatelskie grupy naukowe stają się coraz ważniejszym źródłem dla naukowców,
użytkowników stosowanych i osób realizujących „Agendę na rzecz zrównoważonego
rozwoju 2030” [16].
Przedstawione powyżej (bardzo skrótowo) główne fazy zmiany podejścia do pojęcia
nauki obywatelskiej przyświecały idei autorów niniejszej publikacji, która ma przede
wszystkim zaprezentować wypracowaną metodologię zbierania i analizowania danych
na temat nielegalnych wysypisk odpadów. Jednocześnie wykonano analizę porównawczą
z innymi metodami stosowanymi w Polsce na tym polu. Uważamy, że nasze ponad
trzydziestoletnie doświadczenie terenowe w tym zakresie oraz współpraca z samorządem
lokalnym na poziomie gminy pozwala zarekomendować nasze osiągniecia. Naszym
marzeniem jest upowszechnić metodologię TRASH we wszystkich gminach i powiatach
w Polsce. Wiemy już, poprzez praktyczne przetestowanie naszej aplikacji, że systemy
komputerowe podołają temu zadaniu oraz wiemy, jak przygotować (przeszkolić) wolontariuszy do uczestnictwa w tym projekcie, a końcu orientujemy się, jak współpracować
z samorządami i organizacjami rządowymi oraz pozarządowymi we wdrażaniu projektu
TRASH.

3. Aktualna sytuacja dotycząca zagospodarowywania odpadów na terenie
gmin
Każdy konsument jest producentem odpadów komunalnych, popularnie zwanych
śmieciami. Wiosną 2021 roku mieszkańcy wielu miejscowości w Polsce znów stanęli
w obliczu kolejnych podwyżek za wywóz odpadów. Samorządom trudno jest wypracować
uniwersalną formułę kosztowo-cenową, która pogodziłaby wydatki obywateli za odbiór
i unieszkodliwienie odpadów z rosnącymi kosztami gospodarki odpadami komunalnymi.
Brak równowagi w tym względzie wraz z niedostateczną świadomością pojedynczych
osób skutkuje czasami wyrzucaniem odpadów w miejscach, które nazywamy nielegalnymi (dzikimi) składowiskami. Chociaż prawo tego zabrania i przewiduje za to spore
kary finansowe, to proceder ciągle istnieje, choć z mniejszym natężeniem niż dawniej.
Prawnym narzędziem w tym zakresie jest ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie
ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.
U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897 z późn. zm.). W myśl tej ustawy gminy są zobowiązane
zorganizować na swoim terenie szczelny i nowoczesny system zagospodarowania
odpadów. Mimo to – na terenie praktycznie każdej gminy można natrafić na nielegalne
składowiska. Z doniesień prasowych wynika, że obecna polityka Ministerstwa Klimatu
i Środowiska podąża jeszcze bardziej w kierunku zaostrzania przepisów karnych za
przestępstwa przeciwko środowisku, w tym za nielegalne składowanie odpadów.
Proponuje się wprowadzenie specjalnej kategorii przestępstwa uznawanego za zbrodnię
środowiskową. W projekcie Ministerstwa proponuje się nie tylko podniesienie wysokości
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kar, ale planuje się również zwiększenie wykrywalności tego typu przestępstw, co musi
pociągnąć za sobą konieczność zorganizowania lub powiększenia odpowiednich służb
porządkowych (czyli kolejne zwiększenie wydatków). W ramach Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska już utworzono specjalną jednostkę pod nazwą „Departament
Zwalczania Przestępczości Środowiskowej”. Dodatkowo w lutym 2021 roku podobne
komórki zostały utworzone na terenie całego kraju w Wojewódzkich Inspektoratach
Ochrony Środowiska.
Gminy, na których spoczywa główny ciężar odbioru i zagospodarowania odpadów,
są do tego przygotowane administracyjnie i merytorycznie i z reguły posiadają „Plany
Gospodarki Odpadami (por. [17]). Plany te przedstawiają wszechstronny zakres działań
gminy w zakresie szczelnego systemu gospodarki odpadami. W jednym z rozdziałów
można przeczytać, że monitoring gospodarki odpadami polega na działaniach organizacyjno-kontrolnych prowadzonych w oparciu o marszałka, starostę i wójta. System
monitoringu i oceny zadań oraz celów zawartych w planie gospodarki odpadami dla
gminy składa się z:
• systemu sprawozdawczości i raportowania przez organy urzędowe i podmioty
gospodarcze, uwzględniające obligatoryjne terminy zawarte w aktach prawnych
oraz wskazówki realizacyjne zamierzonych działań;
• wojewódzkiej bazy danych o odpadach;
• systemu nadzoru i kontroli [17].
Daje się tu zauważyć rozbieżność pomiędzy zadaniami gminy a narzędziami monitoringu – żeby prowadzić obserwacje w skali gminy dobrze jest posiadać gminną bazę danych
o odpadach, która ma możliwość bieżącego uzupełniana nowymi spostrzeżeniami.

4. Pozyskiwanie i organizacja informacji o nielegalnych składowiskach
odpadów w Polsce
4.1. Przykłady z literatury
Rozwój technologii analizy zdjęć satelitarnych i lotniczych oraz względna szybkość
opracowania ich wyników dla dużych powierzchni przyniosła próby zastosowania tego
typu badań teledetekcyjnych do opracowania tematu dzikich składowisk odpadów.
Przykładem jest tu artykuł „Dzikie wysypiska w komputerze” [18], w którym opisano
taką analizę w skali województwa krakowskiego (o powierzchni ok 3250 km2) dzięki
zdjęciom lotniczym oraz nagraniom wideo wykonanym przez pilotów z Aeroklubu
Krakowskiego. Przyjęto zasadę, iż dokumentuje się tylko te wysypiska, których szacunkowa kubatura równa się co najmniej ładowności 2-3 typowych samochodów wywrotek.
W opisywanym artykule szczegółowo zinwentaryzowano i naniesiono na mapy zauważone artefakty (badania przeprowadzono wczesną wiosną, kiedy roślinność nie utrudniała
jeszcze obserwacji), zapisano je w tematycznej bazie danych i opracowano w programach GIS. Całość materiałów znajduje się w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony
Środowiska w Krakowie, na którego zlecenie (wraz z Sejmikiem Samorządowym)
zrealizowano ów projekt. Średnia liczba wykrytych wysypisk w skali pojedynczej gminy
wyniosła ok. 30, a w przeliczeniu na 10 km2 – ok. 3. Uwypuklone tutaj wyniki będą
porównane w dalszej części z danymi uzyskanymi w ramach badań autorów w skali
gminy lub nawet wydzielonej części miejscowości. W literaturze przedmiotu nie znaleziono nigdzie wzmianki, żeby ten projekt był kontynuowany, choć być może jest już
włączony do rutynowych działań inspektoratu krakowskiego i innych inspektoratów
w kraju.
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Przykładem badań wykonanych tylko w obszarach leśnych jest artykuł dotyczący
Leśnictwa Stankowizna w rejonie Mińska Mazowieckiego [19]. Na obszarze ok. 11 km2
metodą bezpośrednich obserwacji terenowych wykryto 66 nielegalnych składowisk
odpadów komunalnych. Uzyskane tutaj wyniki (bezpośrednie obserwacje terenowe)
pokazują dziesięciokrotne zwiększenie wykrywalności nielegalnych wysypisk w stosunku
do analizy danych ze zdjęć lotniczych [18]. Z tego wynika wniosek cząstkowy, że
w skali gminy najwłaściwszą metodą pozyskiwania informacji o zanieczyszczaniu środowiska są bezpośrednie obserwacje terenowe. Problematyka inwentaryzacji nielegalnych
składowisk odpadów w terenie miejskim podejmowana była również m.in. na terenie
Szczecina [20, 21] oraz Poznania [22].
Dane na temat składowisk odpadów w Polsce, w tym również tych nielegalnych,
publikowane są przez Główny Urząd Statystyczny. Udostępniane są poprzez stronę
internetową Bank Danych Lokalnych [23] i odnoszą się do gmin oraz jednostek
administracyjnych wyższej rangi. Dane te są udostępniane w Kategorii K9 – Stan
i ochrona środowiska, Grupie G223 – Odpady komunalne, Podgrupie P3196 – Dzikie
wysypiska. Według danych Banku Danych Lokalnych w Polsce liczba istniejących
nielegalnych składowisk odpadów w całej Polsce waha się w granicach 2000, a liczba
likwidowanych – kilkunastu tysięcy (wykres 1). To samo źródło danych podaje liczbę
tego typu obiektów na terenach, gdzie przeprowadzono badania z użyciem ankiety
terenowej TRASH: dla gminy Chęciny – jest to jeden obiekt, dla miasta Milanówek –
zero obiektów, dla miasta Podkowa Leśna – brak danych.
Dzikie wysypiska wg definicji GUS to miejsca nieprzeznaczone do składowania
odpadów, na których porzucane są odpady komunalne [23]. Definicja ta była również
używana przez osoby wykorzystujące ankietę TRASH podczas pilotażowych badań
terenowych, jednak istotna i niedookreślona wydaje się być kwestia skali. GUS nie
podaje rozmiarów najmniejszego uwzględnianego w statystykach obiektu. Ankieterzy
TRASH proszeni zaś byli o inwentaryzację obiektów o rozmiarach co najmniej
standardowego kilkunastolitrowego worka na odpady i takich obiektów zidentyfikowano kilkaset.

Wykres 1. Liczba istniejących i zlikwidowanych dzikich wysypisk na terenie Polski w ostatnich latach,
źródło: [23]
67

Paweł Karnkowski, Marcin Stępień

4.2. Pozyskiwanie danych na temat nielegalnych składowisk odpadów
przez Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego
Zbieranie danych o odpadach na terenie gminy Chęciny rozpoczęto na początku lat
90. XX wieku. Od lat Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego prowadzi w tej
części Gór Świętokrzyskich kursy terenowe z kartowania geologicznego. W ramach
wdrażania do praktyki dydaktycznej zastosowań Systemów Informacji Przestrzennej
(GIS) studenci zbierali swoje spostrzeżenia terenowe w zakresie nielegalnych składowisk odpadów i zapisywali w specjalnie przygotowanych formularzach zawierających
informacje o ilości i jakości odpadów, szacowanego wieku ich powstania oraz lokalizacji
geoprzestrzennej. Zanim zebrane dane zasiliły cyfrowe bazy danych w programach GIS,
powstały pierwsze mapy wykonane metodami tradycyjnymi. Doświadczenie zdobyte
w ten sposób procentowało w doskonaleniu konstrukcji samych baz danych oraz ich
wizualizacji. Pierwsze wyniki były prezentowane na specjalistycznych konferencjach
jeszcze w pierwszej połowie lat 90. XX wieku.
Od blisko trzydziestu lat studenci, zbierając dane na temat nielegalnych wysypisk
odpadów w gminie Chęciny, posługują się metodą bezpośrednich obserwacji terenowych.
Kilka lat temu postęp technologiczny w zakresie GIS umożliwił rejestrowanie tych
danych bezpośrednio na urządzeniach mobilnych. Jeszcze wtedy były to urządzenia do
zastosowań profesjonalnych, wykorzystywane przez wąskie grono specjalistów. Rozwój
sektora telefonów komórkowych sprawił, że stały się one łatwo przenośnymi urządzeniami z wbudowanymi usługami geolokalizacyjnymi, a także z możliwością przesyłania
danych ze smartfonów przez Internet do określonej lokalizacji odbiorczej. Światowe firmy
specjalizujące się w oprogramowaniu do zbierania informacji i zarządzania informacją
przestrzenną, np. ESRI, które są dostawcą profesjonalnego oprogramowania ArcGIS,
szybko dostrzegły szansę na wykorzystanie smartfonów jako narzędzia terenowego
w pozyskiwaniu informacji geoprzestrzennej. Pojawiło się i rozpowszechniło oprogramowanie GIS przeznaczone dla systemów operacyjnych Android oraz iOS w telefonach.
Wykorzystano ten moment i za pomocą oprogramowania Survey123 firmy ESRI stworzono aplikację – ankietę terenową TRASH (bo tak została nazwana). Ankieta została
przystosowana do powszechnego użytkowania poprzez umieszczenie jej w zasobach
ArcGIS Online. Ankieta jest skonstruowana w ten sposób, że po wpisaniu jej adresu
URL (http://arcg.is/OPWnv) w przeglądarkę internetową telefonu komórkowego – automatycznie rejestruje ona lokalizację oraz moment czasowy inwentaryzacji wskazanego
obiektu. Następnie, odpowiadając na kilka pytań, ankieter określa wielkość opisywanego
składowiska, charakter zalegających nań odpadów oraz orientacyjny czas zalegania.
Ankieta ma też możliwość załączenia zdjęcia obiektu i dodatkowych informacji o nim.
Cały proces inwentaryzacji i opisu pojedynczego obiektu zajmuje około 1-2 minuty
i kończy się wysłaniem kompletu informacji na serwer, gdzie w postaci kolejnego
rekordu w czasie rzeczywistym zasila tworzącą się na bieżąco bazę danych. Sterując
dostępnością czasową ankiety poprzez aktywację/dezaktywację na określony czas
i udostępniając określonej grupie dowolnych użytkowników, można się nią posługiwać
przy badaniach terenowych nawet bez instalowania samej aplikacji, a tylko wykorzystując link do przeglądarki internetowej w smartfonie, niezależnie od posiadanego
systemu operacyjnego. Tak przygotowana ankieta terenowa TRASH została poddana
testom terenowym, które przybliżają ją do szerokiego, praktycznego zastosowania.
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Wszystko to, co zostało powyżej bardzo skrótowo zasygnalizowane, opisano szczegółowo w materiałach „Forum GIS na UW” [24].
Jak wspomniano we wprowadzeniu, zamierzeniem autorów jest upowszechnienie
aplikacji TRASH oraz opracowanie prostego systemu pozyskiwania, wizualizacji i analizowania danych geoprzestrzennych dotyczących nielegalnych wysypisk śmieci na terenie
gmin. Aby system zadziałał i był pełny, zaproponowano jeszcze metodykę tworzenia
zespołów obserwatorów, którzy będą w poszczególnych gminach możliwie profesjonalnie zajmować się opisywanym zagadnieniem. Jak się wydaje, najciekawszym
rozwiązaniem jest wykorzystanie doświadczeń w zakresie tzw. nauki obywatelskiej
(citizen science), czyli współpraca wolontariuszy-pasjonatów w celu pozyskiwania
dużej ilości danych terenowych. Uznano, że najlepszą grupą osób do zbierania danych
terenowych poprzez aplikację TRASH są studenci i uczniowie szkół licealnych
w poszczególnych gminach.

5. Uzyskane wyniki
Do czasu złożenia artykułu przeprowadzono pięć akcji terenowych za każdym razem
obejmujących konkretny wydzielony administracyjnie obszar, a baza danych o dzikich
składowiskach odpadów zawiera już niemal 600 obiektów różnej rangi (część z nich
została uprzątnięta) (tab. 1 i 2).
Tabela 1. Zestawienie akcji terenowych przeprowadzonych z ankietą terenową TRASH

LP
1
2
3
4
5

Data
29.05.2019
16.08.2020
14.10.2020
22.03.2021
06.05.2021

Miejsce
gmina Chęciny
gmina Chęciny
miasto Milanówek
miasto Podkowa Leśna
miasto Milanówek

Wykonawcy
młodzież z LO im. Wł. Łokietka w Chęcinach
studenci Wydziału Geologii UW
młodzież ze Społecznego LO nr V w Milanówku
studenci Wydziału Geologii UW
Młodzież ze Społecznego LO nr V w Milanówku

Źródło: opracowanie własne.
Tabela 2. Zestawienie najważniejszych wyników z akcji terenowych

LP
zgodnie
z tabelą
1
1
2
3
4
5

Powierzchnia
[km2]
Marszruty
[km]
127,3
127,3
216,2
13,4
10,1
158,5
13,4
-

Czas
akcji
w terenie
[h]
ponad
tydzień
8
6
4
9

Liczba
zespołów
Liczba
osób
25
10
20
17
35
10
14
17
25

Źródło: opracowanie własne.
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228

Gęstość
rozmieszczenia
obiektów dla jednostki
obserwacyjnej
brak pokrycia całej
gminy
1,8

109

8,1

58

5,7

117

8,7

Liczba
zinwentaryzowanych
obiektów
52
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Pierwszym poligonem doświadczalnym, niejako naturalnym wyborem z racji wieloletniej historii zbierania danych o składowiskach odpadów przez studentów w trakcie
terenowego kursu kartowania geologicznego, był obszar gminy Chęciny. W roku 2019
nawiązano kontakt z tamtejszym liceum ogólnokształcącym i pod koniec maja grupa
uczniów (po odpowiednim przeszkoleniu) wykonała pierwsze obserwacje terenowe
dotyczące zalegania odpadów na terenie miasta, a następnie w ciągu kolejnych dni
badania takie prowadzone były na obszarze gminy Chęciny w bezpośrednich okolicach
miejsc zamieszkania uczniów. Były to jednocześnie pierwsze praktyczne przypadki
wykorzystania aplikacji TRASH w terenie. Jej duża prostota i intuicyjna obsługa nie
sprawiła uczniom większych trudności. W trakcie badań uczniowie zlokalizowali
w terenie i opisali 52 przejawy zaśmiecania środowiska składowaniem odpadów stałych
w miejscach do tego nieprzeznaczonych (rys. 1). Niekorzystne zbiegi okoliczności nie
pozwoliły na pełne pokrycie gminy obserwacjami terenowymi, ale uzyskany materiał
i poczynione obserwacje pozwalały już na przeprowadzanie pierwszych analiz i wyciąganie wniosków – zarówno organizacyjnych, metodycznych, jak i środowiskowych, co
wydatnie przyczyniło się do organizacji następnych akcji.

Rysunek 1. Lokalizacja nielegalnych składowisk odpadów wraz z ich jakościową klasyfikacją na terenie
gminy Chęciny – wynik uzyskany podczas pierwszej akcji terenowej [opracowanie własne]

Kolejna akcja miała miejsce na tym samym obszarze – na terenie gminy Chęciny
i mimo nowej rzeczywistości (pandemia) udało się ją zorganizować z zachowaniem
reżimu sanitarnego jako regularny, dwudniowy kurs terenowy dla studentów Wydziału
Geologii UW – pod nazwą „Wykorzystanie narzędzi mobilnego GIS (na przykładzie
działań na rzecz społeczności lokalnej na terenie gminy Chęciny)”. Pierwszego dnia
kursu studenci poznawali główne założenia i podstawy nauki obywatelskiej (citizen
science), której za chwilę sami mieli stać się częścią, a także testowali działanie samej
ankiety TRASH, poznając również inne przykłady zastosowania ankiet terenowych wyge70
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nerowanych z użyciem aplikacji Survey123 firmy ESRI (była to ankieta STUDNIA,
pomocna podczas praktyk terenowych studentów geologii stosowanej, używana m.in.
do opracowywania danych o zwierciadle pierwszego poziomu wód podziemnych
w wyniku badania dużej ilości zlokalizowanych w okolicach Chełma studni kopanych).
Drugiego dnia studenci podzieleni na zespoły ruszyli w teren do przyporządkowanych
im obszarów badań, a organizatorzy akcji, pozostając w bazie, mieli okazję obserwować
online przyrastające na mapie nowe lokalizacje wraz z opisami i zdjęciami. Pozwoliło
to na bieżąco reagować na pojawiające się wszelkie wątpliwości i pytania, utrzymując
w razie potrzeby kontakt telefoniczny z każdym zespołem. Studenci poproszeni byli
o zaznaczanie swoich marszrut na mapie lub w aplikacjach mapowych na telefon. Taka
siatka marszrut wraz z wynikami ankiety TRASH znakomicie uwiarygadnia rzetelność
i kompletność wyników badań. Cały obszar gminy został skartowany w ciągu około 8
godzin i uzyskano 228 składowisk różnej rangi i wielkości (rys. 2). Uzyskane wyniki
w formie map zostały przekazane władzom miasta i gminy.

Rysunek 2. Lokalizacja nielegalnych składowisk odpadów wraz z ich klasyfikacją objętościową na terenie
gminy Chęciny – wynik uzyskany podczas drugiej akcji terenowej [opracowanie własne]

Trzecia akcja została przeprowadzona przy pomocy Społecznego Liceum Ogólnokształcącym nr 5 w Milanówku. Uczniowie wraz z nauczycielami, wykonując mapę
zanieczyszczenia miasta odpadami stałymi, spędzili w ten sposób Dzień Nauczyciela
[25]. W ciągu kilku godzin zlokalizowano 108 miejsc składowania odpadów w granicach
administracyjnych miasta (rys. 3). Ostatnia (piąta) w ramach badań testowych akcja
została przeprowadzona również przez ten sam zespół badawczy (na tym samym terenie)
około pół roku później, co zapowiada jej cykliczność i wpisuje się w ideę badań
monitoringowych przeprowadzanych w sposób systemowy. Badania te jako pierwsze
wskazały, że problem zanieczyszczenia odpadami stałymi jest istotny dla lokalnej
społeczności – trzy obiekty, które zlokalizowano podczas poprzedniej akcji oznaczono
jako usunięte.
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Rysunek 3. Lokalizacja nielegalnych składowisk odpadów wraz z ich klasyfikacją czasową na terenie miasta
ogrodu Milanówek – wynik uzyskany podczas trzeciej akcji terenowej [opracowanie własne]

Rysunek 4. Lokalizacja nielegalnych składowisk odpadów wraz z ich klasyfikacją jakościową na terenie
miasta ogrodu Milanówek – wynik uzyskany podczas piątej akcji terenowej [opracowanie własne]

Przykład Milanówka jako jednego z podwarszawskich miast – ogrodów skłonił do
zapoczątkowania podobnej akcji w sąsiednim mieście ogrodzie, w Podkowie Leśnej.
Studenci Wydziału Geologii UW w ramach bloku zajęć z „Praktikum GIS” w ciągu
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kilku godzin 22 marca 2021 roku przeprowadzili kartowanie całego miasta, opisując
w sumie 58 punktów zalegania odpadów stałych (rys. 5). Podczas tej akcji, wobec
pozytywnych poprzednich doświadczeń – jako jej stały i nieodłączny element zostało
wdrożone automatyczne śledzenie marszruty i przedstawianie jej na mapie wynikowej
obok zlokalizowanych składowisk odpadów. Zdecydowano się skorzystać w tym celu
z aplikacji Locus na smartfony, która również w wersji darmowej pozwala na wygenerowanie śladu w formacie gpx, a ten można łatwo przetransformować np. do postaci
pliku shp.

Rysunek 5. Lokalizacja nielegalnych składowisk odpadów wraz z ich klasyfikacją czasową na terenie miasta
ogrodu Podkowa Leśna – wynik uzyskany podczas czwartej akcji terenowej [opracowanie własne]

6. Dyskusja, wnioski i zamierzenia
W porównaniu do danych GUS [23], które wykazują istnienie na przestrzeni lat
2008-2019 jednego nielegalnego składowiska odpadów na terenie gminy Chęciny oraz
brak takich obiektów dla Milanówka (przy braku danych dla Podkowy Leśnej), przedstawione badania oparte na bezpośrednich obserwacjach terenowych są dużo bardziej
szczegółowe. Wynika to zapewne z faktu raportowania przez GUS jedynie znaczących,
dużych obiektów.
Wskaźniki zanieczyszczenia badanych terenów nielegalnie składowanymi odpadami
stałymi (tab. 2), choć są to dopiero wyniki testowe i mogą nie być jeszcze miarodajne,
wskazują na prawidłowość, że im większy jest teren, tym liczba zanieczyszczonych
miejsc w przeliczeniu na jednostkę powierzchni jest mniejsza. Około 3-4-krotnie mniej
jest odpadów na terenie gminy miejsko-wiejskiej (Chęciny) w porównaniu z obszarami
miejskimi o gęstszej zabudowie i wyższym zaludnieniu (Milanówek, Podkowa Leśna).
Może to mieć także związek z powierzchnią jednostkowych terenów badawczych
przydzielonych poszczególnym zespołom, a więc i skrupulatnością inwentaryzacji. Na
terenach miejskich zespół miał średnio dziesięciokrotnie mniejszy teren niż na terenie
gminy o dominującym powierzchniowo wiejskim charakterze. Niezależnie od charak73
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teru badanych terenów widoczne są również ich cechy wspólne wskazujące, że miejscami
najbardziej narażonymi na porzucanie odpadów są przede wszystkim obszary leśne lub
zakrzaczenia, do których można dojechać autem, nie oddalone jednocześnie zbytnio od
gospodarstw domowych. Predestynowane są również bezpośrednie okolice szlaków
drogowych, rowy przydrożne oraz – jeśli takowe istnieją – opuszczone wyrobiska (żwirownie, kamieniołomy). Obserwacje te będą wykorzystywane w przypadku organizowania
kolejnych akcji – ankieterzy będą każdorazowo proszeni o szczególne poświęcenie
uwagi takim lokalizacjom. Charakter odpadów jest luźno powiązany ze sposobem użytkowania terenu, z wyjątkiem odpadów porolniczych, które najczęściej pozostawiane są
na skraju terenów uprawnych. Wielkość pojedynczych odpadów (nie składowiska)
wydaje się z kolei korelować z odległością od siedzib ludzkich – duże gabaryty wywożone są zwykle do lasów, z dala od domostw. Ogólnie, oprócz powszechnych zwykłych
odpadów „codziennych”, na składowiskach dominują odpady szklane (butelki, słoiki),
poremontowe (gruz, ceramika, stare elementy wyposażenia, w tym sprzęt AGD, meble),
części samochodowe (zwłaszcza opony, podzespoły). Odpady pobudowlane są również
stosunkowo często używane do utwardzania dróg lub podnoszenia terenu. Wyniki
testowych prac terenowych z aplikacją TRASH jasno pokazują, że problem nielegalnych
składowisk odpadów wciąż jest istotny. Należy wspomóc gminy w systemowym monitoringu i rozwiązywaniu problemu składowisk odpadów, co przynależy do ustawowo
określonych obowiązków odpowiednich organów gmin. Ankieta terenowa TRASH
i odpowiednio zorganizowana sieć obserwatorów terenowych oparta np. o przeszkoloną
młodzież szkolną lub studentów, ewentualnie ochotników, może okazać się wyjątkowo
pomocnym narzędziem do tego celu i dodatkowo znakomicie kształtuje ona postawy
obywatelskie.
Dotychczasowe doświadczenia z prac terenowych zawsze były opracowywane
w postaci wydruków mapowych prezentujących rozprzestrzenienie dzikich składowisk
w granicach administracyjnych gminy lub miasta oraz ich klasyfikacje z podziałem na
wielkość składowiska, charakter zgromadzonych odpadów oraz szacowany czas ich
zalegania. Tak przygotowane i opisane materiały zawsze przekazywano odpowiednim
władzom administracyjnym i spotykały się one z różnym odbiorem (od braku reakcji po
ostrożny optymizm). Autorzy zdają sobie sprawę, że problem zanieczyszczenia odpadami
w Polsce to sprawa wstydliwa dla gospodarzy terenu, którzy prezentują wobec niego
różne postawy. Zorganizowane akcje przyczyniają się walnie do rozwiązania tego
problemu choćby tylko poprzez aspekt sporządzenia szczegółowego wykazu miejsc
zanieczyszczonych wraz z określeniem ich parametrów wielkościowych, co pozwala
oszacować koszty ich uprzątnięcia spoczywające przede wszystkim na gminach. Dalsze
działania zależą od właściwych jednostek samorządu terytorialnego, który zobowiązany
jest do znalezienia środków finansowych na uprzątnięcie terenu. Pewne nadzieje być
może należy również wiązać ze zorganizowanymi akcjami oddolnymi typu „Sprzątanie
świata”, które mogą być również przeprowadzane z poparciem lokalnych samorządów
posiadających już wiedzę na temat lokalizacji składowisk.
Dalekosiężnym celem całego projektu jest zainteresowanie jak największej liczby
jednostek samorządu terytorialnego, by czynnie włączyły się w prace nad rozpoznaniem
rzeczywistego poziomu zanieczyszczenia dzikimi składowiskami swojego terenu, co
oprócz tego aspektu aktywizuje i jednoczy lokalną społeczność (zwłaszcza młodzież
w wieku szkoły średniej), wskazując jej realny wpływ na otaczający ją świat. Jak pokazały
74

Zastosowanie nauki obywatelskiej (citizen science) i aplikacji mobilnej GIS
na telefon komórkowy do rejestracji nielegalnych składowisk odpadów

przykłady, zorganizowana grupa jest w stanie w ciągu kilku godzin wykonać badania
dla obszaru całej średniej wielkości gminy.
Ciężko jest obecnie przewidzieć, na ile realna jest realizacja założeń projektu, ale
w ramach rozszerzania akcji i włączania kolejnych obszarów być może należy pomyśleć
o poszerzeniu centralnej (jak jest obecnie) bazy danych o składowiskach na kilka baz
zorganizowanych regionalnie lub większą ilość lokalnych, np. powiatowych.
Celem na najbliższą przyszłość jest współpraca w zakresie rejestrowania i monitorowania nielegalnych składowisk odpadów na terenie gmin, których zasięg pokrywa się
z utworzonym w kwietniu 2021 roku Geoparkiem Świętokrzyskim – pierwszym
całkowicie polskim geoparkiem posiadającym certyfikat UNESCO (drugi, częściowo
polski, to (leżący również na terenie Niemiec) Geopark Łuk Mużakowa). Certyfikat
przyznawany jest na cztery lata, po którym to okresie przeprowadzana jest ponowna
ocena weryfikująca geopark. Kwestia jest znana zarówno zarządcom Geoparku, jak
i włodarzom gmin, które obejmuje (Chęciny, Morawica, Piekoszów, Nowiny, Kielce)
[26]. Wdrożenie systemowego monitoringu Geoparku i okolic pod kątem składowania
odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych, a na dodatek wyjątkowo cennych
przyrodniczo, trwale wyeliminuje wskazany problem, albo choć znacząco go zmniejszy,
dając wzorcowy przykład i oddziałując na pozostałe obszary Polski.

Podziękowania
Autorzy opracowania pragną złożyć serdeczne podziękowania wszystkim osobom
i instytucjom, które zaangażowały się w projekt zarówno w sposób czynny, jak i bierny.
Dziękujemy przedstawicielom lokalnych instytucji samorządowych: burmistrzowi
miasta i gminy Chęciny – Robertowi Jaworskiemu; przedstawicielom szkolnictwa:
Michałowi Chojnackiemu z LO w Chęcinach, Leszkowi Janasikowi i Sylwii Moczadłowskiej wraz z młodzieżą z SLO w Milanówku; przedstawicielom firmy Esri Polska:
Karolinie Karpisz, Krzysztofowi Kozłowskiemu, Dominikowi Góralczykowi, Agnieszce
Soburze, Edycie Wyce; koledze Wojciechowi Ozimkowskiemu oraz studentom Wydziału
Geologii UW: Natalii Bachanek, Mateuszowi Bobińskiemu, Danielowi Borkowskiemu,
Patrykowi Celejowi, Mateuszowi Chrzanowskiemu, Klaudii Citkowskiej, Michałowi
Dałkowi, Joannie Drzas, Ewie Dyrdzie, Janowi Eldringowi, Bartoszowi Gliniewiczowi,
Adrianowi Grabdzie, Julii Grzywacz, Magdalenie Jagodzińskiej, Mateuszowi Kuźmie,
Adamowi Marciniakowi, Stanisławowi Mieszkowskiemu, Tomaszowi Mikołajkówowi,
Marcie Myśliwiec, Annie Piekut, Maciejowi Piórkowskiemu, Marcinowi Pogrzebskiemu, Karolinie Raszuk, Julii Rau, Jacopo Salvadori, Jakubowi Sałacie, Mateuszowi
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Zastosowanie nauki obywatelskiej (citizen science) i aplikacji mobilnej GIS
na telefon komórkowy do rejestracji nielegalnych składowisk odpadów
Streszczenie
Różnorodne platformy komunikacyjne są coraz powszechniej wykorzystywane do zbierania informacji
przestrzennych bezpośrednio w terenie. W ostatnich latach do tego celu używa się telefonów komórkowych
z włączonymi usługami geolokalizacyjnymi, które w połączeniu ze specjalnie dedykowanymi aplikacjami
stanowią kompletne narzędzie do pozyskania i zarchiwizowania w postaci bazy danych dowolnego zestawu
informacji.
Do pozyskania danych o nielegalnych składowiskach odpadów zastosowano aplikację TRASH
(https://arcg.is/OPWnv) wygenerowaną w oprogramowaniu Survey123 pozyskanym w ramach licencji
edukacyjnej pakietu ArcGIS firmy ESRI dla UW. Aplikacja przyjmuje formę prostej ankiety dostępnej
poprzez stronę internetową, do której dostęp uzyskuje określona grupa osób. Za pomocą formularza zbierane
są dane o wielkości składowiska, rodzaju zgromadzonych na nim odpadów, szacowany jest jego czas istnienia, a także określana lokalizacja w przestrzeni. Do przesyłanych na serwer danych dołączane są również
zdjęcia ewidencjonowanego obiektu.
W latach 2019-2021 przeprowadzono akcje ewidencjonowania składowisk odpadów na terenie gminy
Chęciny (jako przykład gminy o charakterze wiejskim) oraz dla miast Milanówek i Podkowa Leśna. W akcję
zaangażowała się młodzież ze szkół średnich, co znakomicie wpisuje się w nurt nauki obywatelskiej, a także
studenci Wydziału Geologii UW. Akcje te udowodniły, że jest możliwe równoległe przeprowadzenie tego
rodzaju badań na obszarze wielkości gminy z jednoczesnym pozyskaniem kompletu zakładanych informacji
i pełną dokumentacją fotograficzną. Omawiane badania mają charakter pilotażowy. Wyniki skłaniają ku
pomysłowi utworzenia bazy danych o charakterze regionalnym zawierającej nielegalne składowiska
zgłaszane poprzez przeszkolonych ochotników, na bieżąco monitorujących zaśmiecanie (i oczyszczanie ze
składowisk) środowiska na swoim terenie. Baza taka, wraz z systemem zarządzania nią, może pomóc
w rozwiązaniu problemu zanieczyszczenia środowiska odpadami stałymi.
Słowa kluczowe: nielegalne składowiska odpadów, GIS mobilny, nauka obywatelska

Use of citizen science and the smartphone mobile GIS application
for the registration of illegal waste landfills
Abstract
To acquire data on illegal waste landfills, the TRASH application (https://arcg.is/OPWnv) was prepared and
used, generated in the Survey123 software obtained under the educational license of ESRI’s ArcGIS package
for the University of Warsaw. The application has the form of a simple questionnaire available through
a website, accessed by the trained volunteers. Using the application on the smartphone qualitative and
quantitative data of the illegal waste landfill are collected. Also, its geolocation (GPS) and lifetime is
determined. The photos of registered objects are attached to the data sent to the server by Internet. In the
period 2019-2021, projects to record illegal waste landfills in the Chęciny commune (as an example of a rural
commune) and for the small cities of Milanówek and Podkowa Leśna were carried out. Pupils from local
secondary schools and students of the Faculty of Geology were involved in the project, which perfectly fits
the trend of citizen science. These engagements proved that it is possible to carry out this type of research at
the short time in the area of commune size with the simultaneous acquisition of a complete set of assumed
information and full photographic documentation. The obtained results lead to the idea of creating a regional
database of illegal waste landfills reported by trained volunteers who monitor the littering (and disposal of
waste landfills) in dedicated area. Such database together with its management system, can help in solving
the problem of illegal environmental pollution with solid waste by using smartphone specialized mobile GIS
applications and citizen science volunteers collaboration.
Keywords: illegal waste landfills, mobile GIS, citizen science
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Możliwości migracji metali ciężkich
ze zwałowisk żużli hutniczych
1. Wprowadzenie
Żużle hutnicze coraz częściej są wtórnie wykorzystywane, zwłaszcza jako materiał
do produkcji różnego rodzaju kruszyw. W obliczu kurczących się zasobów kruszyw
naturalnych tego typu zagospodarowanie żużli stanowi korzystną alternatywę, zwłaszcza
że odpady dostarczane w dużych ilościach przez przemysł hutniczy wiele lat zalegają na
zwałowiskach zlokalizowanych na terenie miast Górnego Śląska [1-3].
Wykorzystanie żużli powinno być jednak poprzedzone szczegółowymi analizami ich
składu fazowego i chemicznego. Prowadzone badania wykazują, że, pomimo długoletniego składowania na zwałowiskach, żużle hutnicze nadal zawierają w swoim składzie
metale ciężkie, które zależnie od oddziaływania na nie czynników zewnętrznych mogą
być z nich uwalniane i w warunkach kwaśnego odczynu środowiska mogą migrować do
gleb i wód powierzchniowych [4, 5].
Celem niniejszej pracy było wskazanie na możliwości uwalniania i migracji metali
ciężkich z żużli hutniczych w aspekcie ich form występowania oraz powiązania ze
składnikami żużli. Zwrócono również uwagę na skład chemiczny żużli oraz odczyn
środowiska charakteryzujący zwałowisko i jego otoczenie.

2. Metodyka badań
Badania składu fazowego żużli hutniczych przeprowadzono w oparciu o:
obserwacje mikroskopowe w świetle przechodzącym i odbitym;
rentgenowską analizę spektralną w mikroobszarach;
identyfikację faz metodą dyfrakcji rentgenowskiej (XRD).
Obserwacje mikroskopowe przeprowadzono wykorzystując mikroskop AXIOPLAN
2 firmy ZEISS (wyposażony w analizator obrazu) do badań w świetle przechodzącym
i odbitym.
Rentgenowską analizę spektralną w mikroobszarach wykonano przy użyciu mikroanalizatora rentgenowskiego typu JXA 8230 firmy JEOL. Analizy prowadzono na
zgładach metalograficznych, które zostały napylone cienką warstwą węgla w celu odprowadzenia ładunku elektrycznego. Wykonano powierzchniowe rozkłady rentgenowskie
pierwiastków metodą energo-dyspersyjną (EDS). Punktowe analizy ilościowe z wybranych ziaren wykonano wzorcową metodą falowo-dyspersyjną (WDS) przy napięciu
15 kV i prądzie wiązki 30 nA.
Analizę składu fazowego metodą dyfrakcji rentgenowskiej (XRD) wykonano na
dyfraktometrze proszkowym PANalytical X’PERT PRO MPD z lampą rentgenowską
z anodą Cu, monochromatorem grafitowym po stronie wiązki ugiętej, półprzewodnikowym licznikiem paskowym X’Celerator i obrotowym stolikiem próbek (spinerem).
•
•
•

iwona.jonczy@polsl.pl, Katedra Mechanizacji i Robotyzacji Górnictwa, Wydział Górnictwa, Inżynierii
Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej, Politechnika Śląska, https://www.polsl.pl/rg/.
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Dyfraktogramy rentgenowskie wykonano w zakresie kątowym 5-80° 2Θ przy parametrach pracy lampy 35 mA i 45 kV. Do identyfikacji składu fazowego wykorzystano
oprogramowanie HighScore firmy PANalytical i bazę danych ICDD PDF-4+.
Badania składu chemicznego żużli oraz gleby przeprowadzono przy wykorzystaniu
technik spektrometrycznych – Total Digestion ICP i ICP/MS, natomiast zawartość SiO2
oznaczono metodą stapiania z topnikiem alkalicznym, jakim był Na2CO3; następnie
otrzymane wyniki przeliczono na udział Si.
Oznaczenia pH wykonano przy użyciu pH-metru z elektrodą kalomelową, w zawiesinie próbki w wodzie destylowanej w stosunku 1 : 5.

3. Materiał badawczy
•
•

•
•

Do badań wykorzystano żużle stalownicze (martenowskie) oraz żużle po przeróbce
rud Zn-Pb zalegające na zwałowiskach na terenie Górnego Śląska.
W przypadku żużli stalowniczych składowania odpadów zaprzestano w latach 90.
XX wieku, kiedy miał miejsce ostatni wytop w hucie. Od tej pory zwałowisko,
którego powierzchnia jest szacowana na 19,2 ha jest systematycznie rozbierane,
a pozyskany materiał jest wykorzystywany do produkcji kruszywa. Historia zwałowiska żużli Zn-Pb sięga natomiast XIX wielu, nieistniejaca już huta Hugo, która
wytworzyła odpady, rozpoczynała swoją działalność w 1812 roku.
Żużle stalownicze są barwy szarej, o drobnoziarnistej strukturze, masywnej teksturze,
jedynie miejscami tekstura jest porowata; są dość twarde, nie kruszą się.
Żużle Zn-Pb charakteryzuje czerwonobrązowa barwa, drobnoziarnista struktura,
porowata tekstura; są silnie zwietrzałe łatwo się kruszą, w odsłoniętych rejonach
zwałowiska, szczególnie narażonych na oddziaływanie czynników zewnętrznych,
tworzą się formy pylaste podatne na wywiewanie (fot. 1).

Fotografia 1. Żużle hutnicze; po lewej żużel stalowniczy po procesie martenowskim, po prawej – żużel po
przeróbce rud Zn-Pb

Z terenów sąsiadujących ze zwałowiskami żużli hutniczych do badań pobrano próbki
gleby. Próbki pobrane za pomocą laski Egnera – z głębokości 0-20 cm – reprezentowały
poziom próchniczny gleby, który jest szczególnie narażony na zanieczyszczenie
metalami ciężkimi z uwagi na znajdujący się w nim kompleks sorpcyjny. W przypadku
zwałowiska żużli Zn-Pb opróbowanie możliwe było jedynie u podnóża zwałowiska,
natomiast próbki gleby w pobliżu zwałowiska żużli stalowniczych pobrano tuż u jego
podnóża, ale także w odległości 100, 200, 300 i 400 metrów od zwałowiska.
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4. Skład chemiczny żużli
Skład chemiczny żużli stalowniczych różni się od składu chemicznego żużli po
przeróbce rud Zn-Pb, co głównie jest związane z samym procesem technologicznym,
w trakcie którego odpad powstał, a tym samym z rodzajem materiału wsadowego,
zastosowanymi topnikami i dodatkami.
Przykładowe analizy składu chemicznego próbek żużli przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Skład chemiczny żużli, przykładowe analizy

Pierwiastek
Si %
Al %
Ca %
Fe %
K%
Mg %
Na %
P%
S%
Ti %
Ag ppm
As ppm
Ba ppm
Cd ppm
Co ppm
Cr ppm
Cu ppm
Mn ppm
Mo ppm
Ni ppm
Pb ppm
Tl ppm
W ppm
Zn ppm
V ppm

1
8,41
1,66
21,9
11,40
0,06
5,17
0,034
0,499
0,17
0,235
<0,05
0,6
428
3,9
3,2
>5000
51,7
>10000
9,1
24,1
46,5
<0,05
>200
280
>1000

Nr próbki
Żużle stalownicze
2
3
9,44
9,57
1,08
1,37
18,2
28,5
10,00
6,91
0,10
0,03
8,15
4,90
0,061
0,053
0,362
0,849
0,16
0,07
0,149
0,08
0,18
0,4
6,1
<0,1
323
410
2,6
0,3
10,4
1,4
>5000
4060
149
43,4
>10000
>10000
8,6
4,5
97,8
13,6
126
10,1
<0,05
<0,05
159
162
890
21,4
904
>1000

1
10,14
2,38
7,75
16,90
0,49
1,34
0,08
0,036
6,491
0,17
127
2560
470
79,80
10
42
71
430
7
80
7731
0,90
<1
41500
45

Żużle Zn-Pb
2
10,08
1,99
7,44
16,60
0,22
1,44
0,08
0,041
6,223
0,15
113
2400
480
73,20
14
40
66
918
6
90
7368
0,40
<1
83700
41

3
9,00
3,74
5,28
13,40
0,55
1,48
0,12
0,095
5,409
0,33
55
2060
620
111,90
21
61
70
1851
10
110
8448
1,30
<1
51100
73

W obydwu rodzajach żużli zbliżony jest udział Si, którego zawartość w żużlach
stalowniczych wynosi 8,41-9,57%, natomiast w żużlach Zn-Pb waha się w przedziale
9,00-10,14%.
W żużlach stalowniczych zaznacza się udział Ca (w próbce nr 3 nawet powyżej
28%), jak również udział metali ciężkich: Fe (6,91-11,40%), Mn (>10000 ppm), Cr
(4060->5000 ppm) oraz V (904->1000 ppm). W żużlach po przeróbce rud Zn-Pb
zawartość Ca w porównaniu do żużli stalowniczych jest dość niska i w badanych
próbkach maksymalnie osiąga wartość 7,75%. Znaczną zawartością charakteryzują się
natomiast metale ciężkie: As (2060-2560 ppm), Cd (73,20-111,90 ppm), Fe (13,4016,90%), Mn (430-1851 ppm), Pb (7368-8448 ppm) oraz Zn (41500-83700 ppm), na
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uwagę zasługuje również obecność srebra, którego zawartość wynosi od 55 do 127 ppm.
Srebro jest pierwiastkiem często towarzyszącym rudom Zn-Pb, tworzy podstawienia w
strukturze wewnętrznej siarczku ołowiu – galenie PbS.
W żużlach Zn-Pb – w stosunku do żużli stalowniczych – udział siarki jest znacznie
wyższy, jej zawartość w próbkach przekracza 6%, co z kolei wiąże się z rodzajem
przetwarzanych rud. Dość znaczna obecność siarki w materiale odpadowym wskazuje,
że przetwarzanym surowcem była blenda cynkowa bogata w siarczki cynku (sfalertyt
ZnS) oraz ołowiu (galena PbS), ale także siarczek żelaza (markasyt FeS2), często z nimi
współwystępujący.

5. Skład fazowy żużli oraz formy występowania metali ciężkich
W składzie fazowym obydwu badanych rodzajów żużli można wyróżnić 3 grupy
składników: szkliwo, wytrącenia metaliczne oraz fazy krystaliczne.
Szkliwo zarówno w żużlach stalowniczych, jak i żużlach po przeróbce rud Zn-Pb,
z uwagi na długoletni proces składowania odpadów na zwałowiskach, jest silnie zwietrzałe. Dewitryfikacja szkliwa przejawia się powstaniem spękań oraz szczelin, które,
obejmując jego większe obszary, powodują rozpad szkliwa na szereg mniejszych fragmentów. Proces ten szczególnie dobrze można było zaobserwować w przypadku żużli
Zn-Pb, czerwonobrązowa barwa szkliwa wskazuje na rozproszone w nim tlenki żelaza,
przede wszystkim hematyt Fe2O3 (fot. 2).

Fotografia 2. Szkliwo oraz igiełkowe kryształy gipsu; żużel po przeróbce rud Zn-Pb; światło przechodzące,
nikole równoległe, powiększenie 100x

W szczelinach powstałych w szkliwie oraz na jego powierzchni można zaobserwować mikrokrystaliczny nalot, nieprzeźroczysty w świetle przechodzącym. Są to wytrącenia metaliczne, które mogą wydzielać się ze szkliwa w wyniku zachodzących procesów
dewitryfikacji. Prowadzone badania wykazały, że skład chemiczny szkliwa jest dość
zróżnicowany i charakteryzuje się obecnością, występujących w stanie rozproszonym,
metali ciężkich [6, 7].
Do drugiej grupy składników budujących żużle należy zaliczyć nagromadzenia
czystego metalu w postaci wytrąceń metalicznych nie oddzielonych od żużla w trakcie
procesu hutniczego (fot. 3). Tworzą one na ogół charakterystyczne okrągłe lub owalne
formy, które w wyniku długotrwałego oddziaływania czynników zewnętrznych mogą
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pokrywać się produktami wietrzenia [8, 9]. W żużlach stalowniczych są one zbudowane
przede wszystkim z żelaza metalicznego z domieszkami Cr lub Mn, natomiast w żużlach
Zn-Pb obserwowano czyste krople cynku lub ołowiu.

Fotografia 3. Wytrącenia metaliczne w żużlu stalowniczym; światło odbite, nikole równoległe, powiekszenie
100x

Trzecią grupę składników reprezentują fazy krystaliczne, które w obydwu rozpatrywanych rodzajach żużli stanowią najmniej liczną, ale również najbardziej zróżnicowaną
grupę. W tabeli 2 przedstawiono wykaz faz krystalicznych, które mogą występować
w danym rodzaju żużla hutniczego. Wykaz ten został stworzony w oparciu o badania
100 próbek każdego z analizowanych rodzajów żużli, należy jednak zaznaczyć, że nie
w każdej w próbce żużla wystepują wszystkie przedstawione fazy.
Tabela 2. Fazy krystaliczne w żużlach hutniczych

Żużle stalownicze

Rodzaj żużla

Wzór
CaS
MnS
MnS2
FeO
FeO-MnO-MgO
Fe3O4
Fe2O3
MgO
Al2O3
CaO·Al2O3
Ca2(Al, Fe3+)2O5 – Ca2Fe3+2O5
Ca12Al14O33
Al2MgO4
CaTiO3
β-Ca2[SiO4]
γ-Ca2[SiO4]
Ca2Al[(Si, Al)2O7]
Ca2Al[(Si, Al)2O7] – Ca2Mg[Si2O7]
(Fe2[SiO4])

Nazwa fazy
Oldhamit
Alabandyn
Haueryt
Wüstyt
Faza RO
Magnetyt
Hematyt
Peryklaz
Korund
Glinian wapnia
Brownmilleryt – Srebrodolskit
Mayenit
Spinel
Perowskit
Larnit
Bredigit
Gehlenit
Gehlenit – Akermanit
Fajalit
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(Ca, Mg, Fe2+, Fe3+, Ti, Al)2[(Si, Al)2O6]
CaFe[SiO4] – CaMg[SiO4]
Ca3Mg[SiO4]2
SiO2
SiO2
SiO2
FeOOH
Ca(OH)2
Mg(OH)2
CaCO3
CaCO3
CaSO4·2H2O
Fe2O3
Fe3O4
FeO·CaO
FeO·2CaO
PbO
SiO2
Mg2[SiO4]
(Ca, Mg, Fe2+, Fe3+, Ti, Al)2[(Si, Al)2O6]
Ca[Al2Si2O8]
Ca3[Si3O9]
CaFe[SiO4]
CaFe[SiO4] – CaMg[SiO4]
γ-Ca2[SiO4]
Zn2[SiO4]
ZnFe³⁺₂O₄
CaCO3
CaSO4·2H2O
BaSO4

Augit
Kirschteinit – Monticellit
Merwinit
Kwarc
Cristobalit
Trydymit
Goethyt
Portlandyt
Brucyt
Kalcyt
Aragonit
Gips
Hematyt
Magnetyt
Ferryty jednowapniowe
Ferryty dwuwapniowe
Minia rodzima
Kwarc
Forsteryt
Augit
Anortyt
Pseudowollastonit
Kirschsteinit
Kirschsteinit – Monticellit
Bredigit
Willemit
Franklinit
Kalcyt
Gips
Baryt

Źródło: [10, 11]

Dla faz krystalicznych charakterystyczna jest forma ich występowania. W obrazie
mikroskopowym rzadko można było zaobserwować dobrze wykształcone kryształy, na
ogół fazy krystaliczne występują w postaci drobnych krystalitów, które są zatopione
w szkliwie. Jest to efekt gwałtownego chłodzenia stopu żużlowego i tym samym –
przerwanej krystalizacji. W związku z tym do identyfikacji składników fazowych, obok
obserwacji mikroskopowych wykorzystano również metodę dyfrakcji rentgenowskiej
XRD, przykładowy rentgenogram przedstawiono na rysunku 1.
W tabeli 2 podano wzory chemiczne składników fazowych zgodnie z danymi literaturowymi [10, 11], jednak fazy występujące w żużlach hutniczych rzadko charakteryzują
się „czystym” składem [12]. Dotyczy to głównie faz krzemianowych, które w swojej
strukturze wewnętrznej mogą zawierać liczne podstawienia innych pierwiastków, w tym
metali ciężkich. Przykładowo wzór minerału z grupy oliwinów – forsterytu występującego
w żużlach Zn-Pb z wyliczonymi udziałami poszczególnych pierwiastków – przedstawia
się następująco: (Mg1,68-1,89Ca0,10-0,11Al0,09Fe2+0,02-0,09Zn0,04) [(Si0,87-0,96Al0,04-0,13)O4]. Tego
typu analizy przeprowadzono na podstawie rentgenowskiej analizy spektralnej w mikro-
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obszarach, która to analiza umożliwia oznaczenie składu chemicznego pojedynczego
ziarna danej fazy, a uzyskane wyniki stanowią podstawę do obliczeń (fot. 4, tab. 3).

Rysunek 1. Przykładowy dyfraktogram żużla stalowniczego

Fotografia 4. Mikrofotografia żużla stalowniczego z zaznaczonymi punkami analiz; rentgenowska analiza
spektralna w mikroobszarach
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Tabela 3. Wyniki rentgenowskiej analizy spektralnej w mikroobszarach; oznaczenia punktów analiz zgodnie
z fotografią 4
Pierwiastek
O
Al
Si
Mg
Ca
Fe
Mn
Ti
V
Cr
Zn
Pb
S

Zawartość pierwiastka [% wag.] w punkcie zgodnie z oznaczeniami na fotografii 4
001
002
003
004
005
006
0,00
36,10
37,15
40,74
36,53
26,56
0,03
0,12
26,00
32,14
26,26
0,00
0,00
14,22
0,83
0,03
0,02
0,00
0,00
0,33
0,08
11,42
10,76
17,97
1,79
46,35
34,92
0,35
0,22
0,17
17,68
0,09
0,36
4,87
5,55
31,00
43,43
0,14
0,56
6,03
6,52
23,67
0,00
0,09
0,06
0,56
0,55
0,00
0,00
0,19
0,00
1,10
1,10
0,16
0,00
0,03
0,00
2,71
12,44
0,45
0,02
0,09
0,00
0,04
0,05
0,01
0,16
0,02
0,02
0,04
0,00
0,00
36,88
0,01
0,03
0,00
0,00
0,00

007
0,26
0,00
0,01
0,01
0,00
99,59
0,04
0,02
0,00
0,02
0,03
0,00
0,01

Objaśnienia:
001 – skupienie nanofazowe typu FexMn1-x S
002 – krzemian dwuwapniowy (Ca1,55Mg0,03)[(Si1,20 Al0,009)O4] z domieszkami: Fe, Mn, Ti, V, Cr, Zn
003 – glinian wapnia CaO·Al2O3
004 – spinel typu MgAl2O4
005 – faza tlenkowa bogata w Cr
006 – roztwór stały (Fe, Mn, Mg)O
007 – skupienie metaliczne Fe

6. Migracja metali z żużli
Metale ciężkie w żużlach hutniczych mogą tworzyć własne minerały, występować
w stanie rozproszonym w szkliwie, tworzyć wytrącenia metaliczne, a także podstawienia
w strukturze wewnętrznej faz krystalicznych.
W wyniku postępujących procesów wietrzenia metale mogą być uwalniane ze
składników żużli i wraz z roztworami migrować do środowiska. Proces ten zależy od
intensywności oraz od czasu oddziaływania czynników zewnętrznych na żużle, ale także
od odporności na wietrzenie poszczególnych składników wchodzących w skład
odpadów.
Najmniej odporne na wietrzenie jest szkliwo, które, jak już wspomniano, łatwo ulega
dewitryfikacji, czego przejawem jest wydzielanie się na jego powierzchni drobin metalicznych. Równie łatwo metale mogą być uwalniane z faz wtórnych, np. siarczanowych,
które powstają w wyniku utleniania siarczków – w żużlach Zn-Pb oznaczono baryt z domieszkami cynku i ołowiu o ogólnym, ustalonym wzorze (Ba0,80-0,83Pb0,10-0,11Zn0,04-0,06)SO4.
Sama obecność siarczanów, w tym występującego w żużlach Zn-Pb gipsu, sprzyja
zakwaszeniu środowiska i tym samym stwarza możliwości migracji metali ciężkich.
Taka sytuacja miała miejsce na analizowanym zwałowisku żużli Zn-Pb. Analiza
zawartości metali ciężkich w żużlach, w profilu pionowym zwałowiska, wykazała, że
udział metali: As, Cd, Mo, Ni, Pb, Ti, Zn wykazuje tendencję wzrostową wraz z głębokością. Sprzyja temu obecność jonów siarczanowych oraz fakt, że żużle są materiałem
porowatym, silnie zwietrzałym, w który z łatwością mogą wnikać wody opadowe omywające odsłonięte partie zwałowiska [13]. Wykazano, że wraz z głębokością zmienia się
również pH w zwałowisku – od wartości 6,42 w górnych jego partiach (odczyn słabo
kwaśny) do 5,73 u podstawy zwałowiska (odczyn kwaśny). Brak rowów opaskowych
oraz zabezpieczenia zwałowiska od podłoża powoduje, że roztwory niosące ładunek
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metali ciężkich bez problemu przedostają się do gleby w otoczeniu zwałowiska, powodując jej skażenie.
Zupełnie odmienną sytuację obserwowano na zwałowisku żużli stalowniczych.
Pomimo że odpady te zawierają znaczne ilości Cr, który jest pierwiastkiem toksycznym
(na sześciowartościowym stopniu utlenienia nawet jego niewielkie ilości mogą wywierać
szkodliwy wpływ na zdrowie człowieka), nie stanowią zagrożenia dla otaczającego
środowiska, jak również w odpowiednich warunkach są bezpiecznym materiałem, który
jest wykorzystywany do produkcji kruszywa.
Wszystko zależy od formy występowania pierwiastków i ich powiązania ze składnikami odpadów, jak również od pH odpadów, a tym samym od ich składu chemicznego.
W analizowanych żużlach stalowniczych, które w swoim składzie zawierają głównie
fazy tlenkowe bogate w Fe, stwierdzono, że proces ich utleniania postępuje dość wolno.
W ciągu wieloletniego składowania żużli nadal obecny jest w nich wüstyt FeO, natomiast goethyt FeOOH (stanowiący ostatni element przeobrażeń tlenków żelaza) pojawia
się sporadycznie. Ponadto Fe w dużych ilościach związane jest z jego wytrąceniami
metalicznymi, które nie są podatne na przeobrażenia. Część metali, np. Ti, Mo, Mn
tworzy podstawienia w strukturze wewnętrznej krzemianów dwuwapniowych i melilitów, które są jednymi z odporniejszych na wietrzenie składników żużli. Najbardziej
podatne na przeobrażenia jest szkliwo, które – również z uwagi na jego dominujący
charakter w żużlach – jest także głównym źródłem uwalniania pierwiastków z żużli.
Biorąc to pod uwagę oraz fakt, że w szkliwie rozproszona jest znaczna ilość metali
ciężkich, m.in. Cr, V, Ti, Zn, można stwierdzić, że proces dewitryfikacji szkliwa stanowi
główne, potencjalne źródło zanieczyszczenia środowiska. Należy jednak zwrócić uwagę
na skład chemiczny odpadów i obecność w nim Ca, którego zawartość może przekroczyć 28%, co zapewnia żużlom ich alkaliczny charakter. Badania gleby w otoczeniu
zwałowiska wykazały, że jedynie w pasie bezpośrednio przylegającym do zwałowiska
koncentracja metali ciężkich przekracza ich zawartość oznaczoną dla tła geochemicznego obszaru, na którym znajduje się zwałowisko. W odległości powyżej 200 m od
zwałowiska koncentracja metali znacznie zmalała i: albo nie osiągała wartości tła
geochemicznego, albo nieznacznie je przekraczała. Na podstawie oznaczonego pH gleby
stwierdzono, że bezpośrednio u podnóża zwałowiska oraz w odległości do 100 m od
zwałowiska słabo zasadowy lub obojętny odczyn gleby sprzyja zatrzymywaniu w nim
metali, można więc przyjąć, że pas ten stanowi niejako barierę ochronną przed wzmożoną migracją metali ze zwałowiska.

7. Wnioski
Na podstawie przeprowadzonych badań wyciągnięto następujące wnioski:
żużle hutnicze – pomimo długoletniego składowania na zwałowiskach – nadal
zawierają znaczne ilości metali ciężkich;
• metale ciężkie w żużlach występują w zróżnicowanych formach; mogą tworzyć własne
minerały, występować w stanie rozproszonym w szkliwie, tworzyć wytrącenia
metaliczne, wrostki w składnikach fazowych oraz podstawienia w strukturze wewnętrznej minerałów krzemianowych i tlenkowych;
• uwalnianie metali ciężkich ze składników odpadów w dużej mierze jest uzależnione
od odporności tych składników na procesy wietrzenia. Najbardziej podatne na
oddziaływanie czynników zewnętrznych jest szkliwo, które z uwagi na jego domi•
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•

nujący udział wśród składników żużli – stanowi główne, potencjalne źródło
uwalniania metali;
możliwość migracji metali ciężkich ze składników żużli hutniczych zależy od formy
ich występowania i ich powiązania ze składnikami odpadów, jak również od pH
panującego w zwałowisku, a tym samym od składu chemicznego żużli.
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Możliwości migracji metali ciężkich ze zwałowisk żużli hutniczych
Streszczenie
Żużle hutnicze zalegające na zwałowiskach coraz częściej są wtórnie wykorzystywane, zwłaszcza jako
materiał do produkcji różnego rodzaju kruszyw, co w obliczu kurczących się zasobów kruszyw naturalnych
stanowi korzystną alternatywę. Działania te powinny być jednak poprzedzone analizami składu fazowego
i chemicznego żużli. Badania przeprowadzone w oparciu o: obserwacje mikroskopowe, rentgenowską analizę
spektralną w mikroobszarach, identyfikację faz metodą dyfrakcji rentgenowskiej, analizę składu chemicznego
wskazują, że pomimo długoletniego składowania, żużle nadal zawierają w swoim składzie metale ciężkie.
Metale w żużlach występują w zróżnicowanych formach, mogą tworzyć własne minerały, występować
w stanie rozproszonym w szkliwie, tworzyć wytrącenia metaliczne lub podstawienia w strukturze wewnętrznej
faz krzemianowych i tlenkowych. Zależnie od odporności składników żużli na oddziaływanie czynników
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zewnętrznych metale mogą być uwalniane i w warunkach kwaśnego odczynu środowiska migrować do gleb
oraz wód powierzchniowych. Najmniej odporne na wietrzenie jest szkliwo, które – z uwagi na jego dominujący charakter w żużlach – jest także głównym źródłem uwalniania pierwiastków z żużli, metale mogą
być również uwalniane z wtórnych faz siarczanowych (w żużlach Zn-Pb oznaczono baryt z domieszkami
Zn i Pb). Obecność siarczanów w żużlach Zn-Pb sprzyja zakwaszeniu środowiska i stwarza dogodne warunki
do migracji metali. Zupełnie odmienną sytuację obserwowano na zwałowisku żużli stalowniczych. Pomimo
że odpady te zawierają znaczne ilości metali, m.in. Cr, w obecnych warunkach nie stwarzają zagrożenia dla
środowiska, co jest związane z ich składem chemicznym, w którym dominujący udział Ca (~28%) zapewnia
żużlom alkaliczny charakter i tym samym ogranicza możliwości migracji metali ciężkich.
Słowa kluczowe: zwałowisko odpadów, żużel hutniczy, metale ciężkie

Possibilities of migration of heavy metals from metallurgical slag dumps
Abstract
Metallurgical slags gathered on dumps are more and more often reused, especially as a material for the
production of various types of aggregates. In the face of shrinking resources of natural aggregates it is a beneficial alternative, but such activities should be preceded by analyzes of slag phase and chemical composition.
The research carried out on the basis of microscopic observations, X-ray spectral microanalysis, phases
identification by X-ray diffraction, analysis of chemical composition show that despite long-term storage,
slags still contain heavy metals. Metals in slags occur in various forms, they can form their own minerals,
appear in a dispersed state in the glaze, create metallic precipitations or substitutions in the internal structure
of silicate and oxide phases. Depending on the resistance of slag components to the influence of external
factors, metals may be released and, under the acidic reaction of the environment, migrate to soils and surface
waters. The least resistant to weathering is glaze, which, due to its dominant nature in slags, is also the main
source of elements release from slags. Metals can also be released from secondary sulphate phases; in ZnPb slags, barite with Zn and Pb substitutions was marked. The presence of sulphates in Zn-Pb slags promotes
acidification of the environment and creates favorable conditions for metal migration. A completely different
situation was observed at the dump of steel slag. Although these wastes contain significant amounts of
metals, incl. Cr, in the present conditions, do not pose a threat to the environment. It is related to their
chemical composition, in which the dominant Ca (~ 28%) provides the slags with an alkaline character and
thus limits the possibility of migration of heavy metals.
Keywords: waste dump, metallurgical slag, heavy metals
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Wpływ udziału komponentów mieszanek łubinu
wąskolistnego z pszenżytem jarym i terminu zbioru
na obecność metali ciężkich w zielonce
1. Wprowadzenie
Zielonka pozyskana z mieszanek strączkowo-zbożowych jest cennym źródłem pasz
dla zwierząt pod warunkiem, że ma korzystny skład chemiczny, a przede wszystkim
niskie stężenie metali ciężkich [1, 2]. Rośliny strączkowe w połączeniu ze zbożami
zmniejszają pobieranie metali ciężkich z gleby i ograniczają ich stężenie w glebie [3, 4].
Rośliny pobierają metale ciężkie z otoczenia za pośrednictwem wielu różnych transporterów zlokalizowanych w błonie komórkowej. Toksyczność metali ciężkich wewnątrz
systemu roślinnego objawia się szeregiem zaburzeń fizjologicznych i metabolicznych,
jeśli procesy detoksykacji metali są opóźnione lub nieefektywne [5]. Pobieranie metali
ciężkich przez rośliny następuje poprzez system korzeniowy i blaszki liściowe. Metale
ciężkie wykazują różne szkodliwe skutki. Chrom i nikiel są postrzegane jako metale
toksyczne, ale cynk i miedź to mikroelementy, które w nadmiarze są szkodliwe, a ich
niewielkie ilości są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu [6-8].
Miedź jest niezbędnym mikroelementem roślinnym, który może być fitotoksyczny
w podwyższonym stężeniu. Gleby mogą być zanieczyszczone miedzią i innymi
metalami ciężkimi w wyniku działalności antropogenicznej, takiej jak działalność przemysłowa, górnicza i rolnicza, czyli stosowanie osadów ściekowych i pozostałości organicznych, nawozów i fungicydów. Dlatego bardzo ważne jest badanie interakcji między
metalami ciężkimi a roślinami, ponieważ wpływa ona na produkcję roślinną i wzrost
roślin [9]. Na poziomie komórkowym nadmiar miedzi może wywoływać stres oksydacyjny spowodowany wytwarzaniem reaktywnych form tlenu [10]. W przypadku
powiększonego stężenia miedzi rośliny wzmacniają działania obronne polegające na
unikaniu lub tolerancji na nadmierne pobieranie metali ciężkich [11, 12].
Cynk i miedź (pojedynczo lub łącznie) wpływają korzystnie na produkcję biomasy.
Cynk dodany do gleby łagodzi toksyczność kadmu, zmniejszając jego stężenie
w tkankach roślinnych [13]. Cynk wpływa na aktywność niektórych enzymów, m.in.
anhydrazy węglanowej, co może wpływać na wzrost szybkości roślin [14]. Cynk
reguluje proporcje składników na poziomie komórki, co wpływa na przepuszczalność
błon komórkowych. Jony cynku determinują również procesy powstawania rybosomów.
Brak tego pierwiastka upośledza syntezę tryptofanu, co bezpośrednio wpływa na
produkcję auksyn, pośrednio zaś prowadzi do ograniczenia szybkości wzrostu rośliny.
anna.plaza@uph.edu.pl, Instytut Rolnictwa i Ogrodnictwa, Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach,
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, www.uph.edu.pl.
2 robert.rudzinski@puzim.edu.pl, Wydział Inżynierii i Ekonomii, Państwowa Uczelnia Zawodowa im.
Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, www.puzim.edu.pl.
3 rafal.gorski@puzim.edu.pl, Wydział Inżynierii i Ekonomii, Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego
Mościckiego w Ciechanowie, www.puzim.edu.pl.
1

89

Anna Płaza, Robert Rudziński, Rafał Górski

Wysoka zawartość cynku w glebie jest dla roślin szkodliwa z uwagi na łatwość jego
gromadzenia się w częściach wegetatywnych i generatywnych, co w konsekwencji
powoduje zmniejszenie plonów i pogorszenie ich jakości [15].
Rośliny pobierają chrom przez korzenie, co powoduje zaburzenia równowagi
składników odżywczych, uszkodzenia korzeni oraz chlorozę liści. Toksyczność chromu
jest również ukierunkowana na biosyntezę chlorofilu poprzez hamowanie aktywności
ważnych enzymów. Dodatkowo powoduje również stres oksydacyjny, działając na
błony komórkowe i biomolekuły, co powoduje spowolnienie wzrostu roślin, indukcję
chlorozy i więdnięcie liści [16]. Chrom jest pierwiastkiem pobieranym przez rośliny
pastewne w małych ilościach. Jego zawartości mieszczą się najczęściej w przedziale od
0,11 do 0,50 mg·kg-1 s.m. Rośliny pastewne uprawiane w naturalnych warunkach
gromadzą małe ilości chromu, sporadycznie przekraczając 1,0 mg∙kg-1 [17].
Nikiel jest mikroelementem potrzebnym dla wzrostu roślin, jest składnikiem enzymu
ureazy, który jest niezbędny do metabolizmu azotu w roślinach. Jednak w wysokich
stężeniach nikiel jest silnie fitotoksyczny. Najczęstsze objawy toksyczności niklu w roślinach to zahamowanie wzrostu, fotosyntezy, kiełkowania nasion, transportu cukrów,
chloroza łodyg i liści [18]. Zawartość niklu w roślinie zależy od jego dostępności
w glebie, gatunku rośliny, części rośliny i pory roku [19].
Przyjęto, że siew mieszanek łubinu wąskolistnego z pszenżytem jarym oraz ich zbiór
w fazie kwitnienia i w fazie płaskiego zielonego strąka łubinu pozwoli na określenie
różnic w zawartości metali ciężkich i wybór kombinacji, które będą odznaczały się
najmniejszym pobraniem metali ciężkich (Cu, Zn, Cr, Ni).
Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu udziału komponentów
mieszanek łubinu wąskolistnego z pszenżytem jarym i terminu zbioru na obecność
metali ciężkich w zielonce.

2. Metodyka badań
Dla zrealizowania założonych celów badawczych przeprowadzono w latach 20162018 doświadczenie polowe w Rolniczej Stacji Doświadczalnej Zawady należącej do
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Doświadczenie założono na
glebie klasy IVb, kompleksu żytniego bardzo dobrego. Przed założeniem doświadczenia
zbadano zasobność gleby w fosfor, potas, miedź, cynk, chrom i nikiel. Zawartość
pierwiastków w glebie przedstawiała się następująco: P 8,10 mg•100 g-1 gleby, K 12,20
mg•100 g-1 gleby, Cu 1,3 mg•kg-1 gleby, Zn 7,8 mg•kg-1 gleby, Cr poniżej 12,7 mg•kg-1
gleby, Ni 12,7 mg•kg-1 gleby. Odczyn gleby był obojętny, a zawartość próchnicy wynosiła 1,39%. Doświadczenie założono w układzie split-blok, w trzech powtórzeniach.
W doświadczeniu badano następujące czynniki: czynnik I – udział komponentów
w mieszance: łubin wąskolistny 100% + pszenżyto jare 100%, łubin wąskolistny 75% +
pszenżyto jare 25%, łubin wąskolistny 50% + pszenżyto jare 50%, łubin wąskolistny
25% + pszenżyto jare 75%; czynnik II – termin zbioru: łubinu wąskolistnego w fazie
kwitnienia, łubinu wąskolistnego w fazie płaskiego zielonego strąka.
Jesienią zastosowano nawozy fosforowe i potasowe w dawkach dostosowanych do
składu chemicznego gleby, tj. 34,8 kg•ha-1 P i 99,2 kg•ha-1 K. Wiosną przed siewem
nasion na wszystkie poletka, z wyjątkiem tych, na których występował łubin wąskolistny
uprawiany w siewie czysty, wysiano nawóz azotowy – saletrę amonową w dawce 30 kg
N•ha-1. Drugą dawkę nawozu w ilości 50 i 30 kg N • ha-1 zastosowano odpowiednio na
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pszenżyto jare i mieszanki łubinu wąskolistnego z pszenżytem jarym w fazie strzelania
w źdźbło.
Nasiona łubinu wąskolistnego i pszenżyta jarego wysiewano na początku pierwszej
dekady kwietnia. Ilość wysiewu nasion łubinu wąskolistnego wynosiła 240 kg•ha-1,
a pszenżyta jarego 220 kg•ha-1. Normy wysiewu obu gatunków uprawianych w mieszankach zależały od procentowego udziału komponentów w stosunku do siewu czystego.
W przypadku mieszanki z 75% udziałem łubinu wąskolistnego i 25% udziałem pszenżyta jarego wysiano odpowiednio 180 kg•ha-1 łubinu i 55 kg•ha-1 pszenżyta jarego.
W mieszance z 50% udziałem każdego z komponentów wysiano 120 kg•ha-1 łubinu
wąskolistnego i 110 kg•ha-1 pszenżyta jarego. Dla mieszanki z 25% udziałem łubinu
wąskolistnego i 75% udziałem pszenżyta jarego norma wysiewu wyniosła odpowiednio:
60 kg•ha-1 łubinu wąskolistnego i 165 kg•ha-1 pszenżyta jarego.
Zbiór roślin przeprowadzono zgodnie z założeniami przyjętymi dla czynnika II, tj.
na przełomie czerwca i lipca. Podczas zbioru mieszanek pobrano próbki świeżej masy
do oznaczenia ilości metali ciężkich pobranych przez rośliny. Zawartość Cu, Zn, Cr i Ni
oznaczono metodą optycznej spektroskopii emisyjnej w plazmie indukcyjnie sprzężonej
(ICP-OES) przy użyciu spektrometru emisyjnego Perkin Elmer Optima 8300. Pobranie
metali ciężkich przez mieszanki łubinu wąskolistnego z pszenżytem jarym obliczono
mnożąc ich zawartość przez plon suchej masy.
Wyniki uzyskane dla każdej cechy analizowano metodą ANOVA, stosując model
matematyczny typu split-block. W przypadku istotnych źródeł zmienności – średnie
rozdzielono za pomocą testu Tukeya. Obliczenia statystyczne wykonano przy użyciu
własnych algorytmów w programie MS Excel 12.0.

3. Wyniki i dyskusja
3.1. Pobranie i udział miedzi w mieszankach łubinu wąskolistnego
z pszenżytem jarym
Uprawa łubinu wąskolistnego w mieszance z pszenżytem jarym wywarła istotny
wpływ na pobranie miedzi przez biomasę zielonki. Najwięcej miedzi stwierdzono
w mieszance łubinu wąskolistnego z pszenżytem jarym przy 50% udziale każdego komponentu, natomiast najmniej w biomasie pszenżyta jarego uprawianego w siewie
czystym. Obecność rośliny bobowatej w mieszance zwiększała pobieranie miedzi
w zielonce (tab. 1).
Opóźnienie terminu zbioru wywarło istotny wpływ na pobieranie miedzi przez
rośliny uprawiane w siewie czystym oraz w mieszankach. Zbiór zielonki w fazie płaskiego zielonego strąka łubinu wąskolistnego skutkował ponad dwukrotnym wzrostem
ilości miedzi w biomasie.
Wykazano współdziałanie udziału komponentów w mieszance oraz terminu zbioru
na pobranie miedzi przez biomasę roślin. Największą ilość miedzi stwierdzono w mieszance
łubinu wąskolistnego z pszenżytem jarym (zebranej w fazie płaskiego zielonego strąka
łubinu wąskolistnego) przy 50% udziale każdego z komponentów, zaś
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Tabela 1. Pobranie miedzi przez biomasę mieszanek łubinu wąskolistnego z pszenżytem jarym (średnie z lat
2016-2018)

Udział komponentów
w mieszance [%] (A)
łubin wąskolistny 100%
pszenżyto jare 100%
łubin wąskolistny 75%
+ pszenżyto jare 25%
łubin wąskolistny 50%
+ pszenżyto jare 50%
łubin wąskolistny 25%
+ pszenżyto jare 75%
Średnie

Termin zbioru (B)
Faza kwitnienia
Faza płaskiego zielonego strąka
łubinu wąskolistnego
łubinu wąskolistnego
[g•ha⁻¹]
[g•ha⁻¹]
41,09
80,93
20,20
37,30
43,42
80,63

Średnie
[g•ha⁻¹]

61,01
28,75
62,03

49,66

100,47

75,07

26,71

65,00

45,86

72,87

-

36,22
NIR0,05
Udział komponentów w mieszance (A)
Termin zbioru (B)
Interakcja: AxB

7,54
6,23
9,17

Źródło: opracowanie własne.

najmniejszą w biomasie pszenżyta jarego uprawianego w siewie czystym, zebranej
w fazie kwitnienia łubinu wąskolistnego. Podobną zależność uzyskali Trąba i Wolański
[20], którzy wykazali około dwukrotnie większą zawartość miedzi w suchej masie
mieszanek traw z roślinami strączkowymi w stosunku do uprawy rośliny strączkowej
w siewie czystym. Jarecki i Bobrecka-Jarmo [21] uzyskali prawie dwukrotnie większą
koncentrację miedzi w nasionach soi w porównaniu z wartościami uzyskanymi przez
Woźniaka i Sorokę [22] w ziarnie pszenicy.
Udział komponentów w mieszance oraz termin zbioru miał wpływ na udział miedzi
w suchej masie mieszanek łubinu wąskolistnego z pszenżytem jarym. Największy udział
miedzi stwierdzono w suchej masie łubinu wąskolistnego uprawianego w siewie
czystym, a najmniejszy w suchej masie pszenżyta jarego. Zmniejszenie udziału łubinu
wąskolistnego w mieszance powodowało obniżenie udziału miedzi w suchej masie
roślin (tabela 2).
Termin zbioru skutkował zróżnicowaniem udziału miedzi w suchej masie mieszanek
łubinu wąskolistnego z pszenżytem jarym. Opóźnienie terminu zbioru powodowało
zmniejszenie udziału miedzi w suchej masie mieszanek. Największy udział miedzi
stwierdzono w suchej masie mieszanek zebranych w fazie kwitnienia łubinu wąskolistnego, natomiast najmniejszy w fazie płaskiego zielonego strąka łubinu wąskolistnego.
Największy udział miedzi stwierdzono w suchej masie łubinu wąskolistnego uprawianego w siewie czystym, a najmniejszy w suchej masie pszenżyta jarego uprawianego
w siewie czystym, zebranego w fazie płaskiego zielonego strąka łubinu wąskolistnego.

92

Wpływ udziału komponentów mieszanek łubinu wąskolistnego z pszenżytem jarym
i terminu zbioru na obecność metali ciężkich w zielonce
Tabela 2. Udział miedzi w suchej masie mieszanek łubinu wąskolistnego z pszenżytem jarym (średnie z lat
2016-2018)

Udział komponentów
w mieszance [%] (A)
łubin wąskolistny 100%
pszenżyto jare 100%
łubin wąskolistny 75% +
pszenżyto jare 25%
łubin wąskolistny 50% +
pszenżyto jare 50%
łubin wąskolistny 25% +
pszenżyto jare 75%
Średnie

Termin zbioru (B)
Faza kwitnienia
Faza płaskiego zielonego
łubinu wąskolistnego strąka łubinu wąskolistnego
[‰]
[‰]
0,0050
0,0042
0,0041
0,0033

Średnie
[‰]

0,0046
0,0037

0,0046

0,0038

0,0042

0,0044

0,0036

0,0040

0,0041

0,0034

0,0038

0,0044

0,0037

-

Źródło: opracowanie własne.

3.2. Pobranie i udział cynku w mieszankach łubinu wąskolistnego
z pszenżytem jarym
Zróżnicowany udział komponentów w mieszankach łubinu wąskolistnego z pszenżytem jarym wywarł istotny wpływ na pobranie cynku przez biomasę roślin. Największą
ilość pobranego cynku stwierdzono w biomasie mieszanki łubinu wąskolistnego z pszenżytem jarym przy 50% udziale każdego z komponentów, zaś najmniejszą w biomasie
pszenżyta jarego uprawianego w siewie czystym (tab. 3).
Tabela 3. Pobranie cynku przez biomasę mieszanek łubinu wąskolistnego z pszenżytem jarym (średnie z lat
2016-2018)

Udział komponentów
w mieszance [%] (A)
łubin wąskolistny 100%
pszenżyto jare 100%
łubin wąskolistny 75% +
pszenżyto jare 25%
łubin wąskolistny 50% +
pszenżyto jare 50%
łubin wąskolistny 25% +
pszenżyto jare 75%
Średnie

Termin zbioru (B)
Faza kwitnienia
Faza płaskiego zielonego
łubinu wąskolistnego strąka łubinu wąskolistnego
[g•ha⁻¹]
[g•ha⁻¹]
325,03
1065,48
133,19
415,37
354,38
1026,71

Średnie
[g•ha⁻¹]

695,26
274,28
690,55

401,38

1309,40

855,39

204,04

733,51

468,78

283,60
NIR0,05
Udział komponentów w mieszance (A)
Termin zbioru (B)
Interakcja: AxB

910,09

-

Źródło: opracowanie własne.
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Zróżnicowany termin zbioru wywarł istotny wpływ na pobranie cynku przez biomasę
mieszanek łubinu wąskolistnego z pszenżytem jarym. Opóźnienie terminu zbioru do
fazy płaskiego zielonego strąka łubinu wąskolistnego spowodowało ponad trzykrotny
wzrost ilości cynku w biomasie mieszanek w porównaniu do fazy kwitnienia łubinu
wąskolistnego.
Wykazano interakcję badanych czynników doświadczenia na pobranie cynku przez
biomasę mieszanek łubinu wąskolistnego z pszenżytem jarym. Największą ilość pobranego cynku stwierdzono w biomasie mieszanki łubinu wąskolistnego z pszenżytem
jarym przy 50% udziale każdego z komponentów, a najmniejszą w biomasie pszenżyta
jarego uprawianego w siewie czystym oraz mieszance z 25% udziałem łubinu wąskolistnego i 75% udziałem pszenżyta jarego. W badaniach Szpunar-Krok i in. [23] stwierdzono, że rośliny strączkowe charakteryzują się istotnie większą zawartością cynku niż
zboża. Badania Golińskiego i in. [24] wykazały istotnie większą zawartość cynku
w roślinie strączkowej uprawianej w siewie czystym w porównaniu z mieszanką
z trawami o udziale komponentów: 35% + 65%.
Udział komponentów w mieszankach oraz termin zbioru wywarł wpływ na zawartość cynku w suchej masie mieszanek łubinu wąskolistnego z pszenżytem jarym.
Największy udział cynku wystąpił w suchej masie łubinu wąskolistnego uprawianego
w siewie czystym, zaś najmniejszy w suchej masie pszenżyta jarego, również uprawianego
w siewie czystym. Zmniejszenie udziału łubinu wąskolistnego w mieszankach powodowało obniżenie udziału cynku w suchej masie roślin (tab. 4).
Opóźnienie terminu zbioru skutkowało zwiększeniem udziału cynku w suchej masie
mieszanek łubinu wąskolistnego z pszenżytem jarym. Największy udział cynku w suchej
masie mieszanek obserwowano w fazie płaskiego zielonego strąka łubinu wąskolistnego,
a najmniejszy w fazie kwitnienia łubinu wąskolistnego.
Tabela 4. Udział cynku w suchej masie mieszanek łubinu wąskolistnego z pszenżytem jarym (średnie z lat
2016-2018)

Udział komponentów
w mieszance [%] (A)
łubin wąskolistny 100%
pszenżyto jare 100%
łubin wąskolistny 75% +
pszenżyto jare 25%
łubin wąskolistny 50% +
pszenżyto jare 50%
łubin wąskolistny 25% +
pszenżyto jare 75%
Średnie

Termin zbioru (B)
Faza kwitnienia
Faza płaskiego zielonego
łubinu wąskolistnego strąka łubinu wąskolistnego
[‰]
[‰]
0,0393
0,0546
0,0273
0,0365

Średnie
[‰]

0,0470
0,0319

0,0375

0,0486

0,0430

0,0352

0,0470

0,0411

0,0314

0,0388

0,0351

0,0342

0,0451

-

Źródło: opracowanie własne.

Największy udział cynku stwierdzono w suchej masie łubinu wąskolistnego uprawianego w siewie czystym, zebranego w fazie płaskiego zielonego strąka, natomiast
najmniejszy w suchej masie pszenżyta jarego uprawianego w siewie czystym, zebranego
w fazie kwitnienia łubinu wąskolistnego.
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3.3. Pobranie i udział chromu w mieszankach łubinu wąskolistnego
z pszenżytem jarym
Stwierdzono istotny wpływ udziału komponentów w mieszance, terminu zbioru oraz
ich współdziałania na pobranie chromu przez biomasę mieszanek łubinu wąskolistnego
z pszenżytem jarym.
Największą ilość chromu stwierdzono w mieszance łubinu wąskolistnego z pszenżytem jarym przy 50% udziale każdego z komponentów, natomiast najmniejszą w biomasie
łubinu wąskolistnego uprawianego w siewie czystym (tab. 5).
Opóźnienie terminu zbioru skutkowało ponad czterokrotnym zwiększeniem pobrania
chromu przez biomasę mieszanek. Najwięcej chromu pobrały mieszanki łubinu wąskolistnego z pszenżytem jarym zebrane w fazie płaskiego zielonego strąka łubinu wąskolistnego, a najmniej zebrane w fazie kwitnienia łubinu wąskolistnego.
Wykazano współdziałanie udziału czynników doświadczenia na pobranie chromu
przez biomasę mieszanek łubinu wąskolistnego z pszenżytem jarym. Największą ilość
chromu stwierdzono w biomasie mieszanki łubinu wąskolistnego z pszenżytem jarym
przy 50% udziale każdego komponentu, zebranej w fazie płaskiego zielonego strąka.
Najmniejszą ilość chromu obserwowano w biomasie łubinu wąskolistnego i pszenżyta
jarego uprawianych w siewie czystym oraz w mieszance z 75% udziałem łubinu
wąskolistnego i 25% udziałem pszenżyta jarego, zebranych w fazie kwitnienia łubinu
wąskolistnego.
Tabela 5. Pobranie chromu przez biomasę mieszanek łubinu wąskolistnego z pszenżytem jarym (średnie z lat
2016-2018)

Udział komponentów
w mieszance [%] (A)
łubin wąskolistny 100%
pszenżyto jare 100%
łubin wąskolistny 75% +
pszenżyto jare 25%
łubin wąskolistny 50% +
pszenżyto jare 50%
łubin wąskolistny 25% +
pszenżyto jare 75%
Średnie

Termin zbioru (B)
Faza kwitnienia
Faza płaskiego zielonego
łubinu wąskolistnego strąka łubinu wąskolistnego
[g•ha⁻¹]
[g•ha⁻¹]
12,19
35,47
17,94
80,08
18,87
74,93

Średnie
[g•ha⁻¹]

23,83
49,01
46,90

25,97

116,75

71,36

20,18

103,25

61,72

19.03
NIR0,05
Udział komponentów w mieszance (A)
Termin zbioru (B)
Interakcja: AxB

82,10

5,21
4,37
6,95

Źródło: opracowanie własne.

Udział komponentów w mieszance i termin zbioru wpłynęły na zróżnicowanie
udziału chromu w suchej masie mieszanek łubinu wąskolistnego z pszenżytem jarym.
Największy udział chromu obserwowano w suchej masie pszenżyta jarego uprawianego w siewie czystym, zaś najmniejszy w suchej masie mieszanki z 75% udziałem
łubinu wąskolistnego i 25% udziałem pszenżyta jarego (tab. 6).
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Opóźnienie terminu zbioru powodowało zwiększenie udziału chromu w suchej masie
mieszanek łubinu wąskolistnego z pszenżytem jarym.
Największy udział chromu w suchej masie wystąpił w pszenżycie jarym uprawianym
w siewie czystym, zebranym w fazie płaskiego zielonego strąka łubinu wąskolistnego,
natomiast najmniejszy w łubinie wąskolistnym zebranym w fazie kwitnienia. Badania
Czekały [17] wykazały różnice w zawartości chromu między gatunkami i odmianami
roślin, a spośród nich najmniej chromu gromadziły rośliny motylkowate.
Tabela 6. Udział chromu w suchej masie mieszanek łubinu wąskolistnego z pszenżytem jarym (średnie z lat
2016-2018)

Udział komponentów w
mieszance [%] (A)
łubin wąskolistny 100%
pszenżyto jare 100%
łubin wąskolistny 75% +
pszenżyto jare 25%
łubin wąskolistny 50% +
pszenżyto jare 50%
łubin wąskolistny 25% +
pszenżyto jare 75%
Średnie

Termin zbioru (B)
Faza kwitnienia
Faza płaskiego zielonego
łubinu wąskolistnego strąka łubinu wąskolistnego
[‰]
[‰]
0,0015
0,0018
0,0037
0,0070

Średnie
[‰]

0,0016
0,0054

0,0020

0,0035

0,0028

0,0023

0,0042

0,0032

0,0031

0,0055

0,0043

0,0025

0,0044

-

Źródło: opracowanie własne.

3.4. Pobranie i udział niklu w mieszankach łubinu wąskolistnego
z pszenżytem jarym
Pobranie niklu przez biomasę zielonek łubinu wąskolistnego z pszenżytem jarym
uzależnione było od udziału komponentów w mieszance, terminu zbioru oraz ich interakcji.
Największą ilość niklu stwierdzono w mieszance łubinu wąskolistnego z pszenżytem
jarym przy 50% udziale każdego z komponentów, zaś najmniejszą w biomasie łubinu
wąskolistnego uprawianego w siewie czystym. Jest to zbieżne z wynikami badań Syam
i in. [25].
Opóźnienie terminu zbioru skutkowało zwiększeniem pobrania niklu przez biomasę
mieszanek. Najwięcej niklu pobrały mieszanki zebrane w fazie płaskiego zielonego
strąka łubinu wąskolistnego, a najmniej w fazie kwitnienia rośliny bobowatej (tab. 7).
Wykazano współdziałanie udziału komponentów w mieszance i terminu zbioru na
pobieranie niklu przez biomasę mieszanek łubinu wąskolistnego z pszenżytem jarym.
Najwięcej niklu stwierdzono w biomasie mieszanki łubinu wąskolistnego z 50% udziałem każdego z komponentów, zebranej w fazie płaskiego zielonego strąka łubinu wąskolistnego. Najmniej niklu zaobserwowano w biomasie łubinu wąskolistnego i pszenżyta
jarego uprawianych w siewie czystym, a także w mieszankach z: 75% udziałem łubinu
wąskolistnego i 25% udziałem pszenżyta jarego oraz 25% udziałem łubinu wąskolistnego i 75% udziałem pszenżyta jarego, zebranych w fazie kwitnienia łubinu.
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Tabela 7. Pobranie niklu przez biomasę mieszanek łubinu wąskolistnego z pszenżytem jarym (średnie z lat
2016-2018)

Udział komponentów w
mieszance [%] (A)
łubin wąskolistny 100%
pszenżyto jare 100%
łubin wąskolistny 75% +
pszenżyto jare 25%
łubin wąskolistny 50% +
pszenżyto jare 50%
łubin wąskolistny 25% +
pszenżyto jare 75%
Średnie

Termin zbioru (B)
Faza kwitnienia
Faza płaskiego zielonego
łubinu wąskolistnego strąka łubinu wąskolistnego
[g•ha⁻¹]
[g•ha⁻¹]
13,80
40,68
16,54
66,22
19,28
60,45

Średnie
[g•ha⁻¹]

27,24
41,38
39,87

26,53

101,64

64,09

18,57

81,84

50,21

43,78
NIR0,05
Udział komponentów w mieszance (A)
Termin zbioru (B)
Interakcja: AxB

70,17

6,23
5,47
8,21

Źródło: opracowanie własne.

Udział niklu w suchej masie mieszanek łubinu wąskolistnego z pszenżytem jarym
uzależniony był od udziału komponentów w mieszance oraz terminu zbioru zielonki.
Największy udział niklu stwierdzono w suchej masie pszenżyta jarego uprawianego
w siewie czystym, natomiast najmniejszy w suchej masie łubinu żółtego uprawianego
w siewie czystym (tab. 8).
Tabela 8. Udział niklu w suchej masie mieszanek łubinu wąskolistnego z pszenżytem jarym (średnie z lat
2016-2018)

Udział komponentów w
mieszance [%] (A)
łubin wąskolistny 100%
pszenżyto jare 100%
łubin wąskolistny 75% +
pszenżyto jare 25%
łubin wąskolistny 50% +
pszenżyto jare 50%
łubin wąskolistny 25% +
pszenżyto jare 75%
Średnie

Termin zbioru (B)
Faza kwitnienia
Faza płaskiego zielonego
łubinu wąskolistnego strąka łubinu wąskolistnego
[‰]
[‰]
0,0017
0,0021
0,0034
0,0058

Średnie
[‰]

0,0019
0,0046

0,0020

0,0029

0,0025

0,0023

0,0037

0,0030

0,0029

0,0043

0,0036

0,0025

0,0037

-

Źródło: opracowanie własne.

Zwiększenie udziału niklu w suchej masie mieszanek podyktowane było opóźnieniem
terminu zbioru. Największy udział niklu w suchej masie mieszanek łubinu wąskolistnego z pszenżytem jarym wystąpił przy zbiorze w fazie płaskiego zielonego strąka,
natomiast najmniejszy w fazie kwitnienia.
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Największy udział niklu stwierdzono w suchej masie pszenżyta jarego uprawianego
w siewie czystym, zebranego w fazie płaskiego zielonego strąka łubinu wąskolistnego,
a najmniejszy w suchej masie łubinu wąskolistnego uprawianego w siewie czystym,
zebranego w fazie kwitnienia.

4. Wnioski
Na podstawie przeprowadzonych badań sformułowano następujące wnioski:
1. Udział komponentów decydował o ilości metali ciężkich w biomasie mieszanek.
Największą ilość miedzi, cynku, chromu i niklu stwierdzono w mieszance łubinu
wąskolistnego z pszenżytem jarym przy 50% udziale każdego z komponentów.
2. Opóźnienie terminu zbioru do fazy płaskiego zielonego strąka łubinu wąskolistnego powodowało wzrost ilości metali ciężkich w zielonce w porównaniu do fazy
kwitnienia.
3. Wzrost udziału pszenżyta jarego w mieszance skutkował wzrostem udziału chromu
i niklu w suchej masie mieszanek łubinu wąskolistnego z pszenżytem jarym.
4. Opóźnienie zbioru powodowało zwiększenie udziału cynku, chromu i niklu w suchej
masie mieszanek łubinu wąskolistnego z pszenżytem jarym.
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Wpływ udziału komponentów mieszanek łubinu wąskolistnego z pszenżytem
jarym i terminu zbioru na obecność metali ciężkich w zielonce
Streszczenie
Uprawa zielonek strączkowo-zbożowych zapewnia szereg korzyści dla rolnictwa i środowiska. Jest źródłem
cennej paszy dla zwierząt, pozostawia dobre stanowisko dla roślin następczych oraz ogranicza nawożenie
azotowe dostarczone w formie nawozów sztucznych. Zielonka pozyskana z mieszanek strączkowo-zbożowych jest cennym źródłem pasz dla zwierząt pod warunkiem, że ma korzystny skład chemiczny, a przede
wszystkim niskie stężenie metali ciężkich. Metale ciężkie wykazują różne szkodliwe skutki. Chrom i nikiel
są postrzegane jako metale toksyczne, ale cynk i miedź to mikroelementy, które w nadmiarze są szkodliwe,
a ich niewielkie ilości są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu Celem przeprowadzonych
badań było określenie wpływu udziału komponentów mieszanek łubinu wąskolistnego z pszenżytem jarym
i terminu zbioru na obecność metali ciężkich w zielonce. Doświadczenie polowe przeprowadzono w Rolniczej Stacji Doświadczalnej w Zawadach należącej do Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego
w Siedlcach, w latach 2016-2018, w układzie split-blok, w trzech powtórzeniach. Badano dwa czynniki.
I – udział komponentów w mieszance: łubin wąskolistny 100%, łubin wąskolistny 75% + pszenżyto jare
25%, łubin wąskolistny 50% + pszenżyto jare 50%, łubin wąskolistny 25% + pszenżyto jare 75%, pszenżyto
jare 100%; II – termin zbioru: faza kwitnienia łubinu wąskolistnego, faza płaskiego zielonego strąka łubinu
wąskolistnego. W trackie zbioru mieszanek pobrano próbki świeżej masy do oznaczenia zawartości metali
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ciężkich Cu, Zn, Cr i Ni. Obliczono pobranie metali ciężkich w mieszankach oraz ich udział. Otrzymane
wyniki badań własnych wykazały, że największą ilość miedzi, cynku, chromu i niklu stwierdzono w mieszance łubinu wąskolistnego z pszenżytem jarym przy 50% udziale każdego z komponentów. Opóźnienie
terminu zbioru do fazy płaskiego zielonego strąka łubinu wąskolistnego spowodowało wzrost ilości metali
ciężkich w zielonce – w porównaniu do fazy kwitnienia. Wzrost udziału pszenżyta jarego w mieszance
skutkował wzrostem udziału Cr i Ni w suchej masie mieszanek łubinu wąskolistnego z pszenżytem jarym.
Opóźnienie zbioru powodowało zwiększenie udziału Zn, Cr i Ni w suchej masie mieszanek łubinu
wąskolistnego z pszenżytem jarym.
Słowa kluczowe: metale ciężkie, pobieranie, mieszanki strączkowo-zbożowe, łubin wąskolistny, pszenżyto jare

The influence of share of components of mixtures of blue lupine with spring
triticale and harvest date on the presence of heavy metals in green fodder
Abstract
Growing green legumes provides a number of agricultural and environmental benefits. It is a source of
valuable fodder for animals, leaves a good stand for succeeding plants and reduces nitrogen fertilisation
provided in the form of artificial fertilisers. Green fodder obtained from legume-cereal mixtures is a valuable
source of animal feed provided that it has a favourable chemical composition and, in particular, a low
concentration of heavy metals. Heavy metals have various detrimental effects. Chromium and nickel are
perceived as toxic metals, but zinc and copper are micronutrients which in excess are harmful, while their
small amounts are necessary for the proper functioning of the organism The aim of this study was to
determine the influence of the share of components of mixtures of blue lupine with spring triticale and the
harvest date on the presence of heavy metals in green fodder. The field experiment was conducted in the
Agricultural Experimental Station at Zawady owned by the University of Natural Sciences and Humanities
in Siedlce in 2016-2018, in a split-block arrangement, in three repetitions. Two factors were studied. I – share
of components in the mixture: blue lupine 100%, blue lupine 75% + spring triticale 25%, blue lupine 50% +
spring triticale 50%, blue lupine 25% + spring triticale 75%, spring triticale 100%; II – harvest date:
flowering stage of blue lupine, flat green pod stage of blue lupine. During the harvest of mixtures, samples
of fresh mass were taken for determination of heavy metals Cu, Zn, Cr and Ni content. The uptake of heavy
metals in mixtures and their share were calculated. The obtained results showed that the highest amount of
copper, zinc, chromium and nickel was found in the mixture of blue lupine with spring triticale at 50% share
of each component. Delaying the harvest date to the flat green pod stage of blue lupine resulted in an increase
in the amount of heavy metals in green fodder compared to the flowering stage. An increase in the share of
spring triticale in the mixture resulted in an increase in the share of Cr and Ni in dry matter of mixtures of
blue lupine with spring triticale. Postponement of harvest resulted in an increase in the share of Zn, Cr and
Ni in dry matter of mixtures of blue lupine with spring triticale.
Keywords: heavy metals, uptake, legume-cereal mixtures, blue lupine, spring triticale
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Zastosowanie metody chromatografii gazowej
sprzężonej z detektorem chemicznym i sensorycznym
w analizach odorantów z obiektów gospodarki
komunalnej – możliwości i perspektywy zastosowania
1. Wprowadzenie
Obiekty gospodarki komunalnej są przedmiotem skarg ludności na uciążliwość zapachową. W krajach rozwiniętych, w tym w Polsce, liczba tych skarg rośnie [1-4]. Skargi
na uciążliwość zapachową otrzymywane przez agencje ochrony środowiska na świecie
są drugim, po hałasie, przedmiotem skarg w obszarze skarg środowiskowych [5].
Odory emitowane z obiektów gospodarki komunalnej (OGK), takich jak m.in. instalacje gospodarki ściekowej i odpadowej, zwykle składają się z szerokiej gamy, zazwyczaj reaktywnych i polarnych, odorantów – związków lotnych, które mają zapach [6].
Podstawowymi składnikami są związki siarki (np. siarkowodór (H2S), metanotiol, siarczek
dimetylu), węglowodory aromatyczne, alkohole, związki azotowe (np. amoniak, trimetyloamina), związki chlorowcowane, aldehydy i ketony [7-11]. W emisji/unosie z OGK
niektóre odoranty, mające wpływ na ogólny zapach, są nadal nieznane lub niewystarczająco opisane (rys. 1) [7, 12]. Ograniczona wiedza o kluczowych składnikach zapachowych substancji chemicznych stanowi zatem barierę w zrozumieniu procesów biologiczno-chemicznych zachodzących w źródle emisji/unosu pod kątem emisji odorów, tworzenia
i projektowania skutecznych technik ograniczania uciążliwości zapachowej, przewidywania zasięgu oddziaływania oraz modelowania rozprzestrzeniania się odorów w powietrzu – z uwzględnieniem przemian chemicznych zachodzących między odorantami
a komponentami atmosfery.
Zapachy środowiskowe są zwykle mieszaniną dużej ilości związków lotnych [13].
W próbkach środowiskowych bardzo rzadko zdarza się, aby jakikolwiek pojedynczy
związek zapachowy istniał w środowisku. W środowisku odory, które mogą być wykryte
jako jeden jednolity zapach, są w rzeczywistości złożonymi mieszaninami wielu lotnych
związków (rys. 1) [7]. Tylko niektóre odoranty przyczyniają się do uciążliwości zapachowej [6]. Próg zapachowy niektórych odorantów jest na poziomie stężeń śladowych
(zakres µg × m−3) [8, 14, 15].
Wiedza na temat wpływu zachodzących interakcji pomiędzy poszczególnymi odorantami i/lub bezwonnymi związkami chemicznymi jest ograniczona, a przewidywanie
wyniku mieszania odorantów jest bardzo trudne [16, 17]. Aby zrozumieć wpływ
dowolnego lotnego związku na jakość zapachu, nie wystarczy wiedzieć, czy ten związek
jest obecny, czy nieobecny, należy również mieć wiedzę o tym, jak jest postrzegany przy
danym stężeniu [18]. Funkcje psychometryczne poszczególnych związków różnią się,
podobnie jak ich progi węchowej wyczuwalności [19]. Każdy odorant ma unikalną
rbarczak@chem.uw.edu.pl, Zakład Chemii Fizycznej i Radiochemii, Wydział Chemii, Uniwersytet
Warszawski, www.chem.uw.edu.pl.
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indywidualną sygnaturę zapachową, na którą składają się: charakter zapachu, jakość
hedoniczna, próg węchowej wyczuwalności, próg węchowej rozpoznawalności, współczynnik określający zależność między intensywnością zapachu a logarytmem ze stężenia
odorantu [20]. Charakter zapachu może być zmienny w zależności od stężenia. Na
przykład Khiari i wsp. [21] zaobserwowali, że zapachem charakterystycznym dla
cineolu – jako czystego związku – jest zapach eukaliptusowy, podczas gdy przy niskich
stężeniach panel osób oceniających opisał go jako słodki. Merkaptan butylowy został
opisany jako „zapach skunksa” lub „zapach czosnku”, w zależności od stężenia wzorca
referencyjnego [22]. Percepcja mieszaniny jest determinowana przez progi węchowej
wyczuwalności mieszanych związków oraz ich indywidualne funkcje psychometryczne
[23]. Możliwa jest addytywność lub synergia między związkami – pewna liczba związków
obecnych w stężeniach poniżej progu lub niewykazujących aktywności zapachowej przy
indywidualnej ocenie, może w rzeczywistości przyczyniać się lub posiadać aktywność
zapachową po zmieszaniu [18].

Rysunek 1. Profil zapachowy beztlenowo ustabilizowanych osadów ściekowych; wykres jądrowego
estymatora gęstości sygnałów zapachowych wskazanych przez trzy osoby oceniające w zależności od czasów
retencji chromatogramu (minuty). Źródło: opracowanie własne na podstawie Barczak et al., 2018

Odory wpływają na jakość życia narażonych osób [24-26]. Odory z obiektów
gospodarki komunalnej, szczególnie w odległości od źródła, na ogół nie posiadają
właściwości toksykologicznych [27, 28], jednakże przez społeczeństwo kojarzone są
z ryzykiem zdrowotnym [2, 11]. Pomimo tego, że odory z OGK nie są bezpośrednią
przyczyną chorób, to długotrwała na nie ekspozycja może mieć negatywny wpływ na
samopoczucie, powodować nudności, bóle głowy, bezsenność, utratę apetytu, problemy
z oddychaniem, a także podrażnienie oczu, nosa i gardła, biegunkę, chrypkę, ból gardła,
kaszel, ucisk w klatce piersiowej, zatkany nos, kołatanie serca, duszność, stres, senność
i zmiany nastroju [29-31]. Osoby narażone na oddziaływanie zapachowe skarżyły się na
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nadmierne zmęczenie, napięcie, depresję, gniew, zmniejszenie wigoru i zaburzenia
nastroju [32, 33].
Biorąc pod uwagę przytaczane rozważania, konieczne jest kontunuowanie badań nad
identyfikacją i skalowaniem komponentów odorów z OGK, chociaż charakteryzacja
chemiczna zapachów środowiskowych jest bardzo trudnym wyzwaniem analitycznym [34].

2. Wprowadzenie do techniki sensoryczno-analitycznej połączonej
z chromatografią gazową
Standardową techniką sensoryczną pomiaru stężenia zapachowego, wyrażoną
w jednostkach zapachowych na metr sześcienny mieszaniny (ouE/m³,), jest olfaktometria
dynamiczna (OD) opisana w normie PN-EN 13725:2007: Jakość powietrza. Oznaczanie
stężenia zapachowego metodą olfaktometrii dynamicznej. Metodologia ta: (1) nie
podaje żadnych informacji dotyczących jego składu chemicznego [35], (2) nie pozwala
na rozróżnienie substancji odpowiedzialnych za zapach [36], (3) nie nadaje się do
ciągłego długoterminowego monitoringu odorów [19], (4) wymaga znacznych inwestycji w sprzęt do pobierania próbek powietrza i analizy [37] oraz (5) czasochłonnych
badań z udziałem zespołu wyszkolonych panelistów [38]. Pomimo swojej niedoskonałości,
metoda to jest najczęściej na świecie stosowaną techniką w ocenach oddziaływania
zapachowego [39].
Do badania odorantów stosuje się m.in. analitykę chemiczną. Do najpopularniejszych
metod należą techniki chromatografii gazowej (GC) sprzężonej z instrumentalnym
detektorem chemicznym (DC), np. spektrometrem mas (MS) [40-42]. Ze względu na
duże zróżnicowanie progów i funkcji psychometrycznych odorantów, fizyczna reakcja
detektora chemicznego nie jest reprezentatywna dla aktywności zapachu. Na przykład
największy pik chromatogramu niekoniecznie będzie odpowiadał najważniejszemu
odorantowi. Analiza chemiczna lotnych związków organicznych (LZO) na ogół nie
ustala związku między otrzymanym stężeniem konkretnego odoranta a powiązanymi
z nim parametrami psychometrycznymi [36].
Przedstawione techniki dostarczają informacji na temat postrzeganego wpływu emisji
przez ludzki zmysł węchowy (olfaktometria) lub chemicznej specjacji odorów (analityka
chemiczna), jednakże nie dostarczają informacji na temat związku między wpływem
zapachu a składem chemicznym. Nie dostarczają informacji na temat wpływu poszczególnych składników złożonej mieszaniny na odczuwanie zapachu, ponieważ właściwości
sensoryczne między LZO znacznie się różnią [43].
Metodą łączącą techniki instrumentalne z sensorycznymi jest technika chromatografii gazowej połączona z detektorem chemicznym (DC) oraz portem detekcji węchowej
(PDW). Po raz pierwszy została opisana w 1964 roku przez Fullera i wsp. [44]. W tej
technice eluat z kolumny chromatograficznej jest podzielony na dwa strumienie
o określonej proporcji. Jeden strumień jest kierowany do DC, np. detektora spektrometrii
mas (MSD) lub detektora płomieniowo-jonizacyjnego (FID), podczas gdy drugi trafia
do PDW (rys. 2). W przypadku związków rozdzielonych z kolumny GC – ludzki system
węchowy zapewnia charakterystykę zapachu, podczas gdy detektor instrumentalny
zapewnia specjację chemiczną [45]. Technika GC-CD/PDW daje możliwość oceny
zapachowo-aktywnych składników w złożonych mieszaninach i uzyskania specyficznej
korelacji sygnałów zapachowych z pikami chromatograficznymi [46] oraz wskazania
potencjalnych odorantów występujących poniżej progów węchowej wyczuwalności
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detektora chemicznego. Możliwe jest głębsze zrozumienie składu mieszaniny zapachowej.
W przypadku sygnału zapachowego wydostającego się z GC, osoba oceniająca mierzy
czas jego trwania, opisuje jakość zapachu i ilościowo określa intensywność według przyjętej skali za pomocą dedykowanego oprogramowania, które integruje się z oprogramowaniem chromatograficznym [45].
Technika analityczno-sensoryczna chromatografii gazowej jest szeroko stosowana
w przemyśle spożywczym [46-48] i perfumeryjnym [49]. W dziedzinie badań środowiska,
poza badaniami odorów z OGK, techniki GC-CD/PDW znalazły zastosowanie m.in.
w badaniach zmian składu emisji odorantów – w zależności od różnych procesów
technologicznych przemysłowej hodowli zwierząt [43, 50-53].

Rysunek 2. Schemat chromatografii gazowej sprzężonej z detektorem chemicznym oraz sensorycznym
Źródło: opracowanie własne.

3. Procedura GC-MS/O
Procedura analizy chemicznej/sensorycznej GC składa się z 5 etapów: (1) pobieranie/
przygotowanie próbki, (2) rozdzielanie metodą GC i podział strumienia eluatu między
CD i PDW, (3) analiza chemiczna, (4) analiza sensoryczna, (5) interpretacjia uzyskanych
danych. Każdy krok procedury powinien uwzględniać cel badania.

3.1. Pobieranie i przygotowywanie próbek
Monitorowanie zawartości związków występujących w odorowych próbkach środowiskowych na niskich poziomach stężeń wymaga procedur analitycznych ze wstępnym
etapem izolacji/wzbogacania analitów, gdyż większość technik analitycznych jest
niedostatecznie czuła, aby zapewnić możliwość bezpośredniego oznaczania śladowych
ilości składników. Ze względu na bardzo niskie stężenia analitów kluczowym istotny
staje się wybór odpowiedniej metody przygotowania i wzbogacenia próbki przed analizą
[57, 58]. Wstępne zatężanie odorantów odbywa się poprzez wychwytywanie kriogeniczne albo przez adsorpcję w porowatych polimerach lub adsorbentach węglowych [30].
W zależności od celu badań stosuje się różne techniki pobierania i przygotowywania
próbek, w tym m.in.: homogenizację, ekstrakcję w układzie ciecz-ciecz (LLE), równoczesną ekstrakcję destylacyjną (SDE), bezpośrednią desorpcję termiczną (DTD), techniki
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analizy fazy nadpowierzchniowej (ang. headspace) – statyczne (HS) i dynamiczne
(DHS), techniki jednoczesnego wypłukiwania i wychwytywania analitów na złożu
stałego sorbenta z zamkniętym obiegiem strumienia gazu płuczącego (ang. Closed Loop
Stripping Analysis – CLSA), krioogniskowanie, rurki sorbentu i materiał adsorpcyjny do
desorpcji termicznej, płyty ze stali adsorpcyjnej, pobieranie próbek całego powietrza w
kanistrach lub workach do pobierania próbek oraz włókien adsorpcyjnych do mikroekstrakcji do fazy stałej (SPME) [16, 37, 59-62].
Żadna z powszechnie stosowanych metod ekstrakcji sama w sobie nie jest w stanie
zapewnić pełnego odtworzenia profilu zapachowego [63]. Przykładowo ekstrakcja rozpuszczalnikiem wykorzystuje wyłącznie rozpuszczalność, podczas gdy analiza headspace
opiera się na lotności [64]. W celu identyfikacji szerokiego zakresu odorantów konieczne
jest zastosowanie różnych procedur ekstrakcji [45].
W obrębie poszczególnych metod ekstrakcji również mogą występować czynniki
różnicujące wyniki analizy. W przypadku ekstrakcji SPME parametrem jest czas ekspozycji sorbenta. Laor i wsp. [34] zaobserwowali, że w tych samych parametrach analizy
GC-MS/ODP sześć pików i siedem sygnałów zapachowych zostało zarejestrowanych
dla ekstrakcji 15-sekundowej, podczas gdy 114 pików i 48 różnych sygnałów zapachowych zostało uzyskanych dla czasu ekstrakcji 11-godzinnej. Podobną zależność
zaobserwowali Cai i wsp. [65].
Długie ekstrakcje dają złożone i zagęszczone chromatogramy i aromagramy, co
sprawia, że zarówno identyfikacja chemiczna, jak i sensoryczna, szczególnie koeluujących pików, jest utrudniona [65]. Ponadto na długie, tj. wielogodzinne ekstrakcje istotny
wpływ może mieć dynamika procesów zachodząca w próbkach (degradacja, adsorpcja
na ściankach).

3.2. Chromatografia gazowa i rozdzielenie eluatu
Po rozdzieleniu GC przepływ w kolumnie jest dzielony między DC i PDW w stałym
stosunku. W podstawowej metodyce rozdzielenie eluentu uzyskuje się za pomocą trójnika
z ogranicznikami kapilarnymi o odpowiedniej długości i średnicach wewnętrznych.
Trudność w wymiarowaniu polega na zmienności oporów przepływu wraz z temperaturą
i ich stabilnością tylko dla określonych parametrów programu temperaturowego.
W różnych temperaturach stosunek podziału zmienia się z powodu asymetrii dwóch
ścieżek przepływu. Podział zmienny można uzyskać poprzez dodatkową kontrolę
ciśnienia lub przepływów stosując odpowiednie restryktory, które zwiększają spadek
ciśnienia między złączem a DC, a także przez staranny dobór analitycznego gazu nośnego
i natężenia przepływu gazu uzupełniającego [50, 66]. Obecnie stosowaną techniką
podziału eluatu są dynamiczne przełączniki takie jak np. przełącznik Deansa umożliwiający szeroki zakres podziału eluatu oraz przezwyciężenie trudności związanych
z działaniem MSD w wysokiej próżni [67]. Współczynniki podziału są obliczane
w oparciu o przepływ kolumnowy przy użyciu dostępnych kalkulatorów stanowiących
część systemu PDW, np. kalkulator kolumnowy Gerstel (Gerstel GmbH & Co., Niemcy).

3.3. Koelucje
Koelucje mogą występować zarówno w analizie chemicznej, jak i sensorycznej.
Przykładowo – pik pochodzący od śladowego odoranta może być zamaskowany przez
większy pik bezwonny. W takim przypadku pik zamaskowany może być wykryty przez
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osobę oceniającą jako sygnał interakcje węchowe. Koelucje odorantów powodują
powstawanie klastrów zapachowych. Występujące sygnały węchowe, trwające nawet 10
s, prawdopodobnie są wynikiem koelucji kilku związków o podobnych zapachach [22].
Duża ilość substancji zapachowych w matrycy może wpływać na zmniejszenie zdolności do oddzielania sygnałów zapachowych [34]. Przy użyciu jednowymiarowej GC
istnieje duże prawdopodobieństwo, że związki ulegną koelucji. Nie można wykluczyć,
że odoranty mogą zostać nierozpoznane z powodu nakładania się koelujących związków
o różnych cechach zapachu, takich jak np. charakter zapachu [68].
Koelucje mogą być przyczyną tego, że deskryptory piku GC (którego tożsamość
potwierdza widmo masowe MS) nie odpowiadają deskryptorowi zapachu substancji
wzorcowej [21].
W celu zwiększenia rozdzielenia analitów oraz uniknięcia koelucji można zastosować wielowymiarową chromatografię gazową [47, 69, 70]. W wielowymiarową chromatografię gazową poszczególne związki eluujące w tych samych czasach retencji
i posiadające charakterystyczne sygnały zapachowe mogą być przekierowane i rozdzielone na drugiej kolumnie reprezentującej inną selektywność fazową (np. niepolarną
i polarną) [16]. W dwuwymiarowej chromatografii proces dzielenia eluatu (ang. heart
cut) między kolumnami GC może odbywać się za pomocą urządzenia przełączającego
kontrolującego przepływ, np. w oparciu o koncepcję przełącznika Deana [71]. Rezultatem jest chromatogram, w którym odoranty i zapachy są lepiej rozdzielone, a możliwość
koelucji (a tym samym ich zapachów) jest zminimalizowana [37, 72]. Przykładowo Laor
i wsp. [34] zidentyfikowali 22 dodatkowe odoranty w jednym z obszarów chromatogramu – przy użyciu MDGC w porównaniu z GC-MS/PDW.
Kompletna dwuwymiarowa chromatografia gazowa GCxGC (2-D) łączy równocześnie dwie kolumny o różnych, uzupełniających się fazach, które zapewniają ortogonalny
rozdział związków [73]. Anality zawarte w fazie ruchomej opuszczającej kolumnę chromatograficzną są w sposób ciągły zbierane i okresowo dozowane do drugiej kolumny,
której faza stacjonarna charakteryzuje się inną selektywnością. Okresowe zbieranie/
dozowanie analitów (z jednej do drugiej kolumny) umożliwia stanowiący serce układu
modulator, który fizycznie łączy obie kolumny.
Pomimo swych zalet w analizie chemicznej, wielowymiarowe metody chromatograficzne posiadają wady w analizie sensorycznej, ponieważ regularna modulacja
podczas GCxGC (np. co 5 s) tworzy wiele warstw dla każdego piku, a kompresja stref
(np. pułapka kriogeniczna) wytwarza wąskie piki (100-400 ms), które są zbyt krótkie dla
typowego cyklu oddechowego osoby oceniającej (3-4 s) [18].

3.4. Analiza Chemiczna
W GC-CD/PWD analiza chemiczna wykonywana jest w sposób dla niej właściwy
i jej omówienie stanowi przedmiot wielu opracowań i podręczników. W analizie odorantów
środowiskowych najczęściej wykorzystywane detektory chemiczne to MSD i FID [74]
oraz – rzadziej – detektory: spektrometrii masowej wysokiej rozdzielczości z analizatorem czasu przelotu QTOF [75-77], fotojonizacyjne (PID) [52], emisji atomowej (AED)
[78], azotowo-fosforowe (NPD) i pulsacyjne płomieniowo-fotometryczne (PFPD) [79].
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3.5. Port detekcji węchowej
Wszystkie dostępne na rynku PDW zakończone są stożkami ze szkła lub PTFE,
dopasowanymi do kształtu nosa; eluat jest dostarczany przez dedykowaną linię transferową posiadającą niską adsorpcję, która jest podgrzewana w celu uniknięcia kondensacji analitów. Aby zapobiec wysychaniu błony śluzowej nosa, zwłaszcza przy analizie
długoterminowej, do eluatu dodaje się gaz pomocniczy (wilgotne powietrze) [80]. Na
rynku dostępnych jest kilka systemów portów odorymetrycznych, np.: ODO-1, ODO II
(SGE), ODP, ODP 2, ODP 3 (Gerstel GmbH & Co.), PHASER OP275 (ATAS GL
International BV), SNIFFER 9000 i 9100 (Brechbühler SA). W literaturze brak jest
krytycznej analizy porównawczej systemów portów węchowych oferowanych przez
różnych producentów.

3.6. Analiza sensoryczna
Istnieje kilka różnych metod analizy sensorycznej GC-DC/PDW. Metody te można
ogólnie podzielić na trzy grupy: metody rozcieńczania, intensywności i częstotliwości
wykrywania [43, 47].
Wybór metody zależy od kontekstu i ma znaczenie dla prawidłowego scharakteryzowania matrycy, ponieważ zastosowanie różnych metod do identycznej próbki rzeczywistej może wyraźnie wybrać i uszeregować związki aktywne zapachowo zgodnie z ich
siłą zapachu i/lub intensywnością [81]. Szczegółowe omówienie każdej z metod jest
przedmiotem opublikowanych prac [35, 46, 80, 82]. Krótkie porównanie stosowanych
metod wraz z zasadami działania, zaletami oraz wadami metod zostało przedstawione
w tabeli 1.
Tabela 1. Porównanie GC-CD/PDW

Metody rozcieńczeń

Metoda

Zasada działania

określenie
stosunku
koncentracji do
progu
wykrywania, im
wyższe
rozcieńczenie,
przy którym
oceniający mogą
wykryć związek,
tym bardziej
istotny jest to
składnik
zapachowy [43]

Podgrupy
metody
(nazwy
oryginalne z j.
ang.)
CharmAnalysi
s™ [83],
AEDA [84]

Zalety

Wady

Możliwości
zastosowania

minimalna
liczba
panelistów – 1

ilość rozcieńczeń próbki
10-12,
ilość wymaganych
analiz na próbkę – min
10a,
czasochłonne
przygotowanie próbek
przez ich rozcieńczanie,
wyniki są progiem
detekcji zapachu, a nie
oszacowanie
intensywności zapachu,
niewielka liczba
panelistów związana jest
z małą zmiennością
wrażliwości
indywidualnych osób,
specyficzna anosmia
i różnice we
wrażliwości mogą mieć
poważny wpływ na
niedoszacowanie
znaczenia zapachu,
brak możliwości analizy
statystycznej

badanie ważnych
związków
zapachowych
w matrycy

107

Metody częstotliwości wykrywania
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percepcja
intensywności
zapachu i czasu
jego
występowania,
metody oparte
na psychofizycznym prawie
potęgowym
Stevena [85]

OSME,
Finger Span
Method,
Posterior
intensity
method

minimalna
liczba osób
oceniających –
3,
wymagana
ilość analiz
badanej próbki
≥ 6a,
brak
rozcieńczeń
próbki

wymagane szkolenie
osób oceniających [46]
(brak referencyjnych
metod szkolenia),
krótkie sygnały
zapachowe utrudniają
jego rejestrację
i charakterystykę

względna liczba
osób
wykrywających
zapach w danym
czasie retencji
podczas
przebiegu
analizy
odzwierciedla
względną wagę
składnika
zapachowego
[18]

Surface of
nasal impact
frequency
(SNIF), Nasal
impact
frequency
(NIF) [47]

trening osób
oceniających
nie jest
wymagany,
brak
rozcieńczeń,
wymagana
ilość analiz
badanej próbki
≥ 6a [87]

liczba osób oceniających
≥ 6,
brak skali
intensywności,
intensywność pików nie
jest związana
z intensywnością
zapachu odorantów,
a z częstotliwością ich
wykrywania

określenie różnic
w profilach
zapachowych próbek
w zależności od
parametrów procesu
wpływającego na
badane próbki.
Identyfikacja
odorantów w badanej
matrycy.
Identyfikacja
kluczowych
odorantów
w zapachowym
profilu matrycy [86]
identyfikacja
zapachów oraz
oznaczenie ich
znaczenia w badanej
matrycy [88]

a – na podstawie kombinacji liczby rozcieńczeń, x – liczba osób oceniających x liczba powtórzeń
Źródło: opracowanie własne.

Czas prowadzenia GC, a w konsekwencji czas analizy sensorycznej, może wpływać
na zmęczenie osób oceniających, przez to zaś na ich wydajność. Zalecany czas
jednokrotnej analizy nie powinien przekraczać 30 minut [35], choć niektórzy autorzy
wykazali, że podczas 45-minutowych sesji nie stwierdzono żadnego znaczącego efektu
zmęczenia lub obniżonej czujności [89]. Zalecane maksymalne ilości analiz w ciągu dnia
różnią się w zależności od autorów, przykładowo Agus i wsp. [22] uważają, że osoba
oceniająca nie powinna przekraczać dwóch analiz dziennie oddzielonych od siebie co
najmniej 4 godzinnymi przerwami, a Vene i wsp. [90] sugerują, aby osoby oceniające
nie wąchały więcej niż 6 próbek dziennie i w czasie nie dłuższym niż 15 minut naraz.
Czas analizy powinien być skrócony do minimum, aby zminimalizować zmęczenie
sensoryczne podczas analizy [91].

3.6.1. Osoby oceniające
Istnieją różnice w wrażliwościach węchowych między osobami [12, 92, 93].
Indywidualne progi węchowej wyczuwalności oraz progi rozpoznania zapachu mogą się
znacznie różnić w obrębie populacji. Niektóre osoby cechuje specyficzna anosmia, czyli
niemożność wykrywania określonych zapachów pochodzących od jednego lub grupy
związków. W badaniach GC-DC/PDW, jak we wszystkich badaniach sensorycznych,
istotne jest, aby osoby oceniające były reprezentatywne dla populacji. Staranny dobór
członków panelu, zazwyczaj sprawdzanych pod kątem wrażliwości, motywacji,
zdolności do koncentracji oraz zdolności rozpoznawania i zapamiętywania zapachów,
w połączeniu z poprawnie przeprowadzoną procedurą pobierania i analizy próbek pozwala
uzyskać wiarygodne i powtarzalne pomiary GC-DC/PDW, a tym samym ograniczyć
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wpływ subiektywności związanej ze zmiennością węchu wśród ludzi [13]. Korzystanie
z małej liczby oceniających, bez doświadczenia oraz bez odbytego szkolenia, sprawia,
że wyniki są podatne na zróżnicowanie wynikające z odmiennych wrażliwości węchowych poszczególnych osób [18, 94]. W niektórych pracach brak jest informacji o liczbie
osób oceniających biorących udział w analizie (tab. 2).
Osoby oceniające w dniu analiz nie powinny używać perfum i silnych dezodorantów
oraz palić i jeść/pić silnie aromatyzowanych pokarmów godzinę przed wykonaniem
analizy [35].
Osobom oceniającym bardzo trudno jest jednocześnie wykryć zapach, znaleźć
deskryptor i zarejestrować intensywność z wcześniej zapamiętanej skali, zwłaszcza że
piki mogą szybko i blisko siebie eluować z kolumny kapilarnej [87].

3.6.2. Cykle oddychania
Analiza GC-DC/PDW łączy ze sobą dwa nieciągłe zjawiska: aperiodyczną i nieprzewidywalną elucję związków zapachowych z kolumny chromatograficznej oraz proces
oddychania, unikalny dla każdego człowieka, w którym to procesie czas możliwej
percepcji (wdechu) przeplata się z czasem braku percepcji (wydechu) w nie zawsze
stabilnym rytmie [104]. Szybkość elucji każdego lotnego związku jest zgodna z krzywą
Gaussa, co oznacza, że w środku elucji stężenie związku jest wyższe niż na początku lub
na końcu czasu elucji. Średni czas trwania wydechu, wynoszący 2,46 s, natomiast przy
wdechu wynoszący 1,54 s [104], jest wystarczająco duży, aby osoba oceniająca przeoczyła elucję związku z wąskim pikiem. Ponadto różne stężenia na początku i końcu
oraz w szczycie piku mogą wywoływać różne wrażenie węchowe.

3.6.3. Trening/screening osób
W literaturze dostępne są tylko ograniczone wytyczne dotyczące szkolenia osób
oceniających z techniką GC-DC/PDW [90]. W większości opublikowanych prac nie
podano szczegółów dotyczących szkolenia osób oceniających. W niektórych pracach
autorzy podają informację o doświadczeniu osób oceniających z PDW, jednakże bez
szczegółów tego doświadczenia (tabela 2).
Konieczność szkolenia zależy od zastosowanej metody PDW (tab. 1) i każda z tych
osób wymaga innych procedur szkoleniowych [90, 105]. Na przykład w metodach
intensywności zapachu osoby oceniające muszą nauczyć się skali intensywności [46].
Van Ruth i O’Connor [89] wykazali, że trening nie wpływa na wykrywanie sygnałów
zapachowych, za to znacznie obniża poziom tła. W ramach szkolenia między oceniającymi można ustandaryzować terminologię deskryptorów zapachów potencjalnie
występujących w badanych próbkach [49].
Bianchi i wsp. [106] zaproponowali, aby procedura szkoleniowa rozpoznawania
zapachów składała się z trzech etapów. Pierwszy miał na celu przedstawienie osobom
oceniającym głównych zapachów i deskryptorów związanych z obiektem badań.
W drugim kroku sprawdzono i oceniono zdolność do zapamiętania deskryptorów przedstawionych w kroku pierwszym. W trzecim kroku osoby oceniające miały za zadanie
ocenić według własnej skali intensywność poszczególnych składników mieszaniny
odorantów przedstawianych w kroku pierwszym i drugim. Szkolenie zaproponowane
przez Barczak i wsp. [12] składało się z czterech etapów: 1 – teoretyczne wprowadzenie
do metody PDW; 2 – zapoznanie osób oceniających z różnymi charakterami zapachów
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odpowiadającymi wybranym standardowym wzorcom; 3 – trening z mieszaniną
odniesienia podczas używania systemu PDW; 4 – trening z mieszaniną odniesienia
o różnych stężeniach. Clausen i wsp. [68] jedynie poinstruowali osoby oceniające, aby
podczas sesji wdychali przez nos i wydychali ustami z regularną szybkością i objętością
oraz rejestrowali sygnały odorowe i, o ile to możliwe, sporządzali jakościowy opis
zapachu. Vene i wsp. [90] zaproponowali pięcioetapowe szkolenie: 1 – wprowadzenie
metody; 2 – nauka słownictwa z użyciem standardowych związków i nauka posługiwania się skalą; 3 – trening z mieszaniną odniesienia; 4 – trening z realnymi próbkami;
5 – monitorowanie i dalsze szkolenie panelu. Autorzy wykazali, że kroki 2 i 4 były
najskuteczniejsze i zasugerowali, aby szkolenie odbywało się w okresie krótszym niż 4
miesiące.

3.6.4. Deskryptory
Używanie usystematyzowanego nazewnictwa umożliwia identyfikację znanych
i spodziewanych odorantów oraz wspomaga odróżnienie ich od sygnałów zapachowych
pochodzących od nieznanych związków chemicznych. Użycie odpowiednich deskryptorów związane jest z analizowaną matrycą, przy czym żadne uniwersalne i ustandaryzowane deskryptory nie są stosowane. Najpopularniejsza metoda deskryptorów oparta
jest na kołach zapachowych [107], które są wciąż ulepszane i modyfikowane
w zależności od matryc. Opracowane zostały koła zapachowe m.in. dla wody pitnej [108],
ścieków [109], sieci kanalizacyjnych [110], kompostowni [111], procesów osadów
ściekowych [7].

3.7. Identyfikacja odorantów
Odoranty zwykle identyfikuje się według trzech kryteriów: 1 – zgodności charakteru
zapachu z charakterem zapachu odorantów przedstawionym w bazach danych odorantów takich jak Compilation of Odour Thresholds, Odor Quality and Retention Indices of
Key Food Odorants [112], LRI & Odor Database, Flavornet lub www.pherobase.com;
2 – zgodności widm masowych z widmami związków wzorcowych zawartych
w bibliotekach widm masowych takich jak: BenchTop/PBM, NIST czy Wiley275; 3 –
porównanie czasu retencji z wzorcami [35, 53, 97]. Jednoznaczna identyfikacja
odorantów jest możliwa tylko w przypadku potwierdzenia z substancją wzorcową [68].
Czasy retencji pików na chromatogramie są przesunięte w stosunku do czasów
retencji sygnałów węchowych. Szczególnie jest to zauważalne przy detektorach działających w próżni, takich jak MSD [50]. Zhang i wsp. [6] wskazali, że wraz ze wzrostem
temperatury wrzenia związku (i czasu retencji w kolumnie GC) czas detekcji sygnałów
zapachowych związanych z określonymi związkami opóźniał się progresywnie w porównaniu do sygnałów detektora chemicznego. Opóźnienie czasowe między pikami chromatograficznymi a sygnałami zapachowymi w porcie wąchania powinno być jak najmniejsze i możliwie stałe [57]. Osiągnąć to można sposobami opisanymi w rozdziale 3.2.

4. Możliwości zastosowania
Metodologie GC-CD/ODP są coraz częściej stosowane w badaniach związanych
z ochroną środowiska. W tabeli 2 przedstawiono możliwości zastosowania metody
w działalnościach OGK. Metodologia jest używana głównie do identyfikacji i charakteryzowania odorantów z różnych źródeł.
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5. Podsumowanie
Przedstawiona metodyka łącząca analizę chemiczną z sensoryczną znajduje zastosowanie w badaniach odorów i odorantów w dziedzinie ochrony środowiska. W niniejszej pracy skupiono się nad wykorzystaniem metodyki w badaniach odorów z obiektów
gospodarki komunalnej, takich jak oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów czy
zakłady uzdatniania wody, jednakże metoda ta ma szeroki zakres zastosowań dla
wszystkich rodzajów odorów – np. przemysłowych lub biogenicznych. Zestawienie
wyników analizy chemicznej i sensorycznej stwarza możliwości zgłębienia wiedzy na
temat udziału poszczególnych substancji zapachowych w smudze odorów. Charakter,
intensywność i hedoniczny ton zapachu można oceniać dla rozdzielanych związków
jednocześnie z analizami chemicznymi. Umożliwia to dokładniejsze zrozumienie, w jaki
sposób odoranty i ich względne stężenia są powiązane z cechami odorów.
Poznanie składu odorów jest ważne dla zrozumienia wpływu na ich emisję procesów
technologicznych instalacji, procesów zachodzących w źródle oraz procesów w atmosferze w smudze odorów, w odległości od źródła. Identyfikacja nowych oraz wybór
kluczowych odorantów w smudze odorów umożliwi lepsze zrozumienie procesów
biologiczno-chemicznych zachodzących w źródle. Tym samym zdobyta wiedza jest
potrzebna do projektowania ukierunkowanych na wybrane odoranty systemów ograniczania i eliminowania odorów oraz metod monitoringu, a także do wypracowania
narzędzi prawnych.
Pomimo swoich ograniczeń, takich jak np. brak możliwości oceny potencjalnych
efektów synergicznych lub antagonistycznych między poszczególnymi składnikami
smugi odorów, wyniki stosowanej metody umożliwiają wyznaczanie kierunków dalszych
badań nad uciążliwością zapachową. W dopełnieniu interpretacji otrzymanych wyników –
pomiary metodą olfaktometrii dynamicznej są interesującym podejściem, które należy
wziąć pod uwagę w przyszłych badaniach, jak i uniknięcia możliwego maskowania lub
nakładania się zapachów przez różne związki obecne w mieszaninie zapachowej.
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Praca powstała przy wsparciu Narodowego Centrum Nauki – w ramach projektu
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Zastosowanie metody chromatografii gazowej sprzężonej z detektorem
chemicznym i sensorycznym w analizach odorantów z obiektów gospodarki
komunalnej – możliwości i perspektywy zastosowania
Streszczenie
W pracy dokonano przeglądu literatury w zakresie wykorzystania chromatografii gazowej sprzężonej
z detektorami chemicznym oraz sensorycznym pod kątem wykorzystania w analizach odorantów z obiektów
gospodarki komunalnej. Przedstawione w pracy metody badawcze badania odorantów wykorzystują różne
procedury pomiarowe. W pracy wskazano elementy różnicujące procedury, a także czynniki, które mogą na
ich przebieg wpływać. Określono główne etapy procedury pomiarowej uwzględniające: (1) pobieranie
I przygotowanie próbek, (2) rozdzielenie analitów i podział strumienia eluatu między detektor chemiczny
I port detekcji węchowej, (3) analizę chemiczną, (4) analizę sensoryczną, oraz (5) interpretację uzyskanych
danych. Określono krytyczne czynniki każdego etapu wpływające na wynik analizy, takie jak: koelucje,
zmienność wrażliwości węchowej w obrębie populacji, trening osób oceniających, cykle oddechowe, stosowane deskryptory zapachowe. Wskazano możliwości zastosowania metody w analizach emisji odorantów
z obiektów gospodarki komunalnej. Najczęstszym celem stosowania metody była identyfikacja i analiza
odorantów występujących w stężeniach poniżej progów wykrywalności stosowanych metod analitycznych.
Zestawienie wyników analizy chemicznej i sensorycznej stwarza możliwości zgłębienia wiedzy na temat
udziału poszczególnych substancji zapachowych w smudze odorów. Charakter, intensywność i hedoniczny
ton zapachu można oceniać dla rozdzielanych związków jednocześnie z analizami chemicznymi. Umożliwia
to dokładniejsze zrozumienie, w jaki sposób odoranty i ich względne stężenia są powiązane z cechami
odorów.
Słowa kluczowe: odory, uciążliwość zapachowa, chromatografia, analiza sensoryczna
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Application of the gas chromatography coupled with a chemical and sensory
detector in the analysis of odorants from municipal management facilities –
possibilities and perspectives of application
Abstract
The paper reviews the literature on the use of gas chromatography coupled with chemical and sensory
detectors in terms of the use of odorants from municipal facilities in the analysis. The subject research
methods of odorant research use various measurement procedures. The paper indicates the elements that
differentiate the procedures, as well as the factors that may influence their course. The main stages of the
measurement procedure were defined, including: (1) sampling and preparation of samples, (2) separation of
the analytes and division of the eluate stream between the chemical detector and the olfactory detection port,
(3) chemical analysis, (4) sensory analysis, and (5) data interpretation. Critical factors of each step
influencing the result of the analysis were determined, such as coelutions, variability of olfactory sensitivity
within the population, training of assessors, respiratory cycles, used odour descriptors. The possibilities of
using the method in the analysis of odorant emissions from municipal management facilities were indicated.
The most common purpose of using the method was to identify and analyze odorants present in concentrations below the detection thresholds of the analytical methods used. The compilation of the results of
chemical and sensory analysis provides the opportunity to deepen the knowledge about the influence of
individual odorants to the overall odour. The nature, intensity and hedonic tone of the smell can be assessed
for the compounds to be separated simultaneously with the chemical analyzes. This enables a better understanding of how odorants and their relative concentrations are related to odor characteristics.
Keywords: odours, odour nuisance, chromatography, sensory analysis
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Kiedy odpady spożywcze oznaczają marnowanie
żywności?
1. Wprowadzenie
Negatywnym zjawiskiem współczesnego świata, a w szczególności krajów wysokorozwiniętych jest marnowanie żywności. Według raportu Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa FAO (ang. Food and Agriculture Organization) [1] na świecie marnuje się rocznie ok. 1,3 mld ton żywności. Okazuje się, że jest
to ilość jaka wystarczyłaby na wyżywienie wszystkich Polaków przez 66 lat. Straty
i marnotrawstwo żywności to problem, który pojawia się w całym łańcuchu rolnospożywczym, począwszy od produkcji podstawowej, poprzez przechowywanie u producenta i transport do zakładu przetwórczego, proces technologiczny, transport oraz magazynowanie produktów gotowych i ich dystrybucję, skończywszy na konsumpcji zarówno
w gospodarstwach domowych, jak i gastronomii, czyli problem „od pola do stołu”.
Celem pracy jest przedstawienie problemów i trudności związanych z precyzyjnym
zdefiniowaniem strat powstających w produkcji spożywczej, odpadów spożywczych
i tego, co określa się jako marnotrawstwo żywności, a także analiza powstających odpadów i możliwości zmniejszenia marnotrawstwa żywności.
Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło, w ramach celów zrównoważonego rozwoju na 2030 r., za cel zmniejszenie o połowę odpadów żywności
w przeliczeniu na osobę na poziomie handlu detalicznego i poziomie konsumentów oraz
ograniczenie strat żywności w łańcuchu produkcji i łańcuchu dostaw. Unia Europejska
i jej państwa członkowskie zobowiązały się zrealizować ten cel [2]. Według Państwowego Instytutu Ekonomicznego Polacy średnio rocznie wyrzucają 247 kg żywności na
osobę (w UE przeciętnie 173 kg na jednego mieszkańca), co daje nam mało chlubne 5.
miejsce wśród krajów Unii Europejskiej. Z badań Instytutu wynika, że w 2018 r. do
wyrzucania żywności przyznało się zaledwie 42% Polaków [3, 4]. Najczęściej wyrzucane produkty to: pieczywo (49%), owoce (46%), wędliny (45%), warzywa (37 %)
jogurty (27%), ziemniaki (17%), mleko (12%) [3]. Z danych przedstawionych przez
FAO szacuje się, że roczna globalna utrata i marnotrawstwo żywności według ilości
wynosi: około 30% zbóż, 40-50% roślin okopowych, owoców i warzyw, 20% nasion
oleistych, mięsa i produktów mlecznych oraz 35% ryb [5]. Źródłem strat artykułów
spożywczych są przede wszystkim gospodarstwa domowe, mające 53% udziału w ogółem
marnowanej żywności, a następnie przetwórstwo (19%), gastronomia (12%), produkcja
(11%) oraz dystrybucja (5%) [4]. Nieco inny podział procentowy strat i marnotrawstwa
przytacza Marszałek [6] (za „Food waste”: causes, impacts and proposals): gospodarstwa domowe (42%), produkcja (39%), dostawa (14%) i dystrybucja (5%). Dane te
nie uwzględniają strat w gastronomi, a produkcję łączą z przetwórstwem przemysłowym. Niemniej jednak w obu przypadkach największy udział procentowy przypada na
agnieszka.nawirska-olszanska@upwr.edu.pl, Katedra Technologii Owoców, Warzyw i Nutraceutyków
Roślinnych, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
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marnotrawstwo żywności w gospodarstwach domowych (53% i 42%). Taka rozbieżność
może wynikać z różnych metod badawczych i brania pod uwagę różnych aspektów
marnotrawstwa żywności. Oba źródła podają taki sam udział procentowy strat
i marnotrawstwa w dystrybucji (5%).
Chociaż prace nad ustaleniem jednolitej terminologii trwają od wielu lat, to nadal jest
z tym problem. Nadal funkcjonuje wiele definicji i terminów związanych ze stratami
i marnotrawstwem żywności, często jeden termin ma wiele znaczeń bądź różny zakres,
co często uniemożliwia porównywanie danych [7]. Zgodnie z wynikami projektu
FUSIONS [8] sytuacja, w której stosuje się różne definicje powoduje, że trudno porównywać poziomy marnotrawstwa, jak również monitorować trendy, które zostały oszacowane na ich podstawie. Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia
i Rolnictwa FAO (ang. Food and Agriculture Organization) [9] podkreśla znaczenie
posługiwania się jednolitymi definicjami marnotrawstwa, strat i odpadów żywnościowych. Wypracowanie jednolitych definicji pozwoli na pozyskiwanie kompatybilnych
(jednolitych) danych, pozwoli to również na właściwe monitorowanie strat i marnowania
żywności, równocześnie pozwala na zaprojektowanie regulacji mających przeciwdziałać tym zjawiskom. W tym zakresie w Polsce obowiązuje ustawa o przeciwdziałaniu
marnowaniu żywności z 19 lipca 2019 r. [10].
Produkty uboczne nie zaliczają się do żywności, gdyż z założenia nie są przeznaczone do spożycia. Produkty te w procesie technologicznym są odrzucane i wykorzystywane do innych celów, natomiast jeśli nie zostaną wykorzystane, stają się odpadami,
jednak nie stanowią odpadów spożywczych, ponieważ nie były przeznaczone do spożycia
przez ludzi.
Odpady żywnościowe na podstawie dyrektyw 2008/98/WE i 2018/851 ws. odpadów
oznaczają wszelką żywność, która – zgodnie z definicją w art. 2 rozporządzenia (WE)
nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady – stała się odpadami [11, 12]. Rozporządzenie to definiuje „żywność” (lub „środek spożywczy”) jako jakiekolwiek substancje
lub produkty przetworzone, częściowo przetworzone lub nieprzetworzone, przeznaczone
do spożycia przez ludzi lub takie, których spożycia przez ludzi można się spodziewać
[13]. Żywność obejmuje również części niejadalne – w przypadku, gdy nie zostały one
oddzielone od jadalnych części podczas produkcji żywności – takie jak kości z przylegającym do nich mięsem przeznaczonym do spożycia przez ludzi. W związku z tym
odpady żywności mogą zawierać elementy, które obejmują części żywności przeznaczone do spożycia oraz części żywności, które nie są przeznaczone do spożycia.
Definicja odpadów żywności zaproponowana przez FUSIONS [8] obejmuje wszelką
żywność oraz niejadalne części żywności, które zostały wyłączone z łańcucha dostaw
żywności w celu odzysku (co obejmuje kompostowanie, fermentację beztlenową, produkcję
bioenergii, kogenerację, spalanie), odprowadzenie do kanalizacji, składowania lub
wyrzucenie do morza.
Ubytki naturalne to zmniejszenie masy jadalnej powstające na skutek zmian biochemicznych lub fizycznych (np. oddychanie, wysychanie), które najczęściej związane są
z procesami fizjologicznymi lub warunkami przechowalniczymi.
Straty żywności (ang. food losses) według założeń Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa FAO [14] oznaczają zmniejszenie ilości lub pogorszenie jakości żywności. Wynika z tego, że straty to zmniejszenie masy bądź jakości
jadalnych części żywności wynikające z błędów, nieprawidłowości oraz niegospodar124
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ności w przebiegu procesów na wszystkich etapach łańcucha żywnościowego, z wyłączeniem gospodarstw domowych i gastronomii.
Marnotrawstwo żywności wg FAO [14] określane jest jako wszelkie produkty
nieprzetworzone, częściowo przetworzone lub przetworzone, przeznaczone do spożycia
przez ludzi lub których spożycia należało się spodziewać, a nie zostały spożyte, innymi
słowy nie zostały wykorzystane zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem. Dotyczy to
surowców i produktów na każdym etapie łańcucha rolno-spożywczego, od produkcji
podstawowej i przetwórstwa do dystrybucji i końcowej konsumpcji. Marnotrawstwo
wynika z nieodpowiednego transportu, przechowywania, przetwarzania i dystrybucji,
jak również przygotowywania posiłków w gastronomii oraz gospodarstwach domowych.
W tak przyjętej definicji nie uwzględniane są części niejadalne (np. obierki, skorupki jaj,
kości i części zwyczajowo przyjęte za niejadalne, jak przykładowo skórki z jabłek),
a także surowce spożywcze produkowane w innych celach niż konsumpcyjne, np. na
paszę lub biopaliwa.
Na poziomie Unii Europejskiej nie istnieje ujednolicona definicja marnotrawienia
żywności, z tego względu w swoich badaniach i opracowaniach państwa członkowskie
wykorzystują różne definicje. W związku z tym Parlament Europejski zaproponował,
żeby uznać za taką: produkty żywnościowe odrzucone poza łańcuch rolno-żywnościowy
ze względów gospodarczych, estetycznych lub z powodu zbliżającej się daty przydatności, które nadal jednak doskonale nadają się do spożycia i mogą być przeznaczone do
konsumpcji przez ludzi, a które z braku możliwego alternatywnego sposobu wykorzystania przeznacza się do likwidacji i utylizacji, co powoduje negatywne efekty zewnętrzne pod względem wpływu na środowisko, kosztów gospodarczych i braku
dochodów dla przedsiębiorstw [15].
Wiele czynników wpływa na szacowanie ilości powstających strat i marnotrawstwa
żywności. Jednym z nich jest odpowiednie zdefiniowanie, czym są straty, a czym
marnotrawstwo żywności, z którym nadal w globalnym ujęciu są problemy. Przy
definiowaniu tych pojęć wyróżnia się liczne aspekty, w tym między innymi:
• ekonomiczny – czy dana żywność (jako odpad) może generować nadal wartość
dodaną;
• fizjologiczny – z powodów zdrowotnych nie wszyscy mogą spożywać każdy
pokarm (alergie, nietolerancja pokarmowa);
• kulturowy – dla jednych społeczeństw jakiś produkt może być jadalny, a w innych
kulturach nie nadaje się do spożycia, np. mięso wołowe, owady;
• technologiczny – wykorzystanie żywności na cele paszowe lub części jadalnych na
cele niespożywcze, np. wykorzystanie tłuszczu zwierzęcego do produkcji mydła,
olejów roślinnych do produkcji biopaliw, biomasy na cele energetyczne;
• zdrowotny – nadmierna konsumpcja prowadzi do chorób dietozależnych, w tym
nadwagi i otyłości [16].

2. Analiza strat i marnotrawstwa żywności
W literaturze anglojęzycznej stosuje się termin Food Loss and Waste (FLW), obejmujący łącznie straty i odpady żywnościowe. W polskiej konwencji językowej przyjęło
się stosowanie określenia „straty i marnotrawstwo żywności”. Dane zbierane na podstawie
rozporządzenia (WE) nr 2150/2002 [17] w sprawie statystyk odpadów nie pozwalają na
dokładną identyfikację marnotrawstwa żywności w ramach ogólnie zbieranych danych
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dotyczących wytwarzania odpadów. Podobnie wykaz odpadów, o którym mowa w art.
7 dyrektywy, ustanowiony w załączniku do decyzji Komisji 2000/532/WE [18], w wielu
przypadkach nie pozwala na jednoznaczną identyfikację strat i marnotrawstwa żywności.
Nadal, pomimo wielu prac, nie ma jednoznacznego rozróżnienia między stratami
żywności (występującymi po stronie podaży) a marnotrawstwem żywności (występującym po stronie popytu). Jeden termin ma kilka znaczeń często używanych wymiennie
bądź też różny zakres stosowania, z tego względu nie można precyzyjnie porównać
danych opartych na różnych definicjach. Badania naukowe przeprowadzane w zakresie
strat i marnotrawstwa koncentrują się głównie na gospodarstwach domowych, gdzie, co
prawda, marnowanej żywności jest najwięcej, niemniej jednak również w trakcie
przechowywania, przetwórstwa czy transportu powstają jej spore ilości. Z tego też
względu warto się przyjrzeć ilości, jakości powstających strat i marnotrawstwu w tych
elementach łańcucha rolno-spożywczego, jak również warto zwrócić uwagę, jakie są
przyczyny powstawania strat i sposoby ich zagospodarowywania.
Głównym źródłem strat żywności w produkcji podstawowej jest produkcja roślinna,
która generuje ponad 96% wszystkich strat (łącznie: powstałych w gospodarstwie,
związanych z nieprzyjęciem oraz generowanych przez transport). Najwięcej strat
generuje sektor zbożowy, gdzie powstaje ponad 72% wszystkich strat. Równocześnie
duży udział ma sektor owocowo-warzywny, który odpowiadał za 24% wszystkich strat
powstających na poziomie gospodarstw [19]. Z obserwacji i wyliczeń wynika, że straty
powstają głównie na poziomie gospodarstw rolnych, znacznie mniej w trakcie transportu. W wyniku nieprzyjęcia dostaw oraz w transporcie surowców roślinnych powstaje
znaczenie więcej strat niż w przypadku surowców zwierzęcych. W obu przypadkach
większy udział miały straty z powodu nieprzyjętych dostaw niż samego przebiegu
transportowania [20].
Identyfikacja przyczyn strat i marnotrawstwa żywności ma fundamentalne znaczenie
w poszukiwaniu rozwiązań mających na celu ich zminimalizowanie. Bardzo zróżnicowane są przyczyny strat i marnotrawstwa żywności w całym łańcuchu rolno-spożywczym. Podczas produkcji podstawowej fundamentalne znaczenie dla ilości powstających
strat i marnotrawstwa ma rodzaj produkcji: produkcja roślinna czy zwierzęca.
Ważnymi przyczynami strat w gospodarstwach rolnych mogą być warunki atmosferyczne, nieadekwatny czas zbioru, źle prowadzone zabiegi agrotechniczne podczas zbiorów.
Znaczące straty wynikają również z nieodpowiednich warunków przechowywania,
głównie produktów pochodzenia roślinnego [14]. W hodowli zwierząt i przetwórstwie
mięsa straty mogą wynikać ze źle prowadzonej hodowli, chorób występujących u zwierząt,
a także nieprzestrzeganie wymagań higieniczno-sanitarnych.
Jedną z przyczyn strat w produkcji roślinnej na etapie podstawowym jest wybór
właściwej odmiany dostosowanej do warunków klimatycznych i glebowych panujących
na danym terenie. Czas i metoda zbioru (mechaniczna lub ręczna) należą do głównych
czynników powodujących straty na etapie produkcji podstawowej. Straty w plonach
następują również z powodu opóźnionego terminu zbioru, spowodowanego np. niskim
wskaźnikiem mechanizacji i niewystarczającą siłą roboczą [21, 22] lub z przyczyn
ekonomicznych (nieopłacalność zbioru na skutek zbyt niskich kosztów sprzedaży) [9].
Nadprodukcja może znacząco obniżyć cenę rynkową, co powoduje, że duża część
plonów pozostaje na polach [23]. Niektóre surowce, głównie roślinne, celowo nie są
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zbierane, gdyż nie spełniają standardów jakości, takich jak kształt, kolor, rozmiar czy
też waga, wymaganych przez przetwórców i konsumentów [24, 25].
Jakość surowca w przypadku mięsa, mleka, owoców i warzyw na etapie produkcji
podstawowej w znacznej mierze zależy od stosowanych praktyk agronomicznych oraz
występowania chorób [26]. Pojawienie się szkodników tuż przed zbiorem jest główną
przyczyną straty w zbiorach owoców i warzyw. W produkcji podstawowej zwierzęcej
straty są głównie wynikiem śmierci podczas hodowli, co wynika ze złej praktyki,
a czasami również braku gruntownej wiedzy [27].
Głównymi przyczynami strat i marnotrawstwa żywności na etapie produkcji podstawowej w gospodarstwach są:
• uszkodzenia spowodowane przez drobnoustroje (pleśnie, bakterie), owady, gryzonie
oraz ptaki;
• uszkodzenia spowodowane złymi warunkami atmosferycznymi (susze, powodzie,
przymrozki);
• uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym działaniem sprzętu agrotechnicznego;
• nieefektywność podczas zbioru, przechowywania lub transportu;
• rozlanie (mleka);
• trudności w przewidywaniu wielkości popytu;
• przepisy, które powodują odrzucenie produktów żywnościowych ze względów
bezpieczeństwa żywności [28].
Pewna część strat żywności są to straty nie do uniknięcia, ponieważ część żywności
łatwo się psuje, a ze względów bezpieczeństwa taka żywność (z oznakami zepsucia) musi
zostać odrzucona z dalszych etapów łańcucha rolno-żywnościowego. Usunięcie żywności
podejrzewanej o to, że może być niebezpieczna oraz żywności niebezpiecznej zmniejsza
koszty społeczne związane z zatruciami pokarmowymi, a także danej jednostki produkcyjnej, koszty związane z odpowiedzialnością prawną [29].
Straty generowane przez transport są niewielkie – ok. 0,1% transportowanej masy
towarowej, wynikają one głównie z nieprzestrzeganie zasad dotyczących przewozu
towarów w regulowanej temperaturze; mogą być one większe, zwłaszcza w przypadku
transportu surowców czy przetworów wrażliwych na temperaturę [20, 30]. Warunki
termiczne, w jakich mają być przechowywane artykuły spożywcze na każdym etapie
swojej drogi (od producenta do konsumenta), muszą być zgodne z obowiązującymi
w Polsce i krajach UE przepisami prawa żywnościowego. Do innych przyczyn generujących straty można zaliczyć awarie środków transportu (w tym chłodni), uszkodzenia
mechaniczne opakowań zbiorczych i/lub jednostkowych, złe zabezpieczenie towaru.
Istotne są także straty powstające w następstwie rozwoju technologii produkcji,
w wyniku której odpowiednio zaprogramowane maszyny odrzucają niewymiarowe,
odbiegające kształtem od standardów surowce i produkty. Optymalizacja transportu
i magazynowania jest istotnym elementem przyczyniającym się do zapobiegania strat
i marnotrawstwa żywności. Zoptymalizowana gospodarka magazynowa związana jest
z dobrym i przemyślanym zarządzaniem zapasami [31].
Szacuje się, że marnotrawstwo w sektorze handlu stanowi 5% ogólnej ilości
marnowanej żywności w UE [5, 23, 32, 31].
W handlu do najczęściej marnowanych produktów spożywczych należą: pieczywo,
owoce i warzywa, świeże niepakowane mięso, drób i ryby, jak również produkty chłodnicze z krótką datą ważności. Najczęstszą przyczyną marnotrawstwa artykułów chłodzo127
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nych, z krótką datą ważności, napojów, produktów suchych, artykułów chłodzonych
gotowych i delikatesowych jest przekroczenie terminu przydatności do spożycia.
Natomiast najczęstsza przyczyna marnotrawstwa owoców i warzyw, nieopakowanego
świeżego mięsa, drobiu, ryb, a także pieczywa – to utrata świeżości. Ograniczenie marnotrawstwa, a tym samym zmniejszania negatywnego wpływu na środowisko, w tym
ogniwie może polegać na przekierowaniu niehandlowej żywności na rzecz dożywiania
osób potrzebujących oraz na dokarmianie zwierząt. Żywność taka musi spełniać
odpowiednie standardy, nie może stanowić zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz
zwierząt. Natomiast jeśli żywność nie spełnia już wymogów możliwości przekazania jej
do konsumpcji, należy wykorzystać sposoby przetwarzania, które będą wpływały w jak
najmniejszy sposób na środowisko, może to być wykorzystanie przez inną gałąź
przemysłową, kompostowanie (a dalej wykorzystanie jako nawóz) lub przetworzenie na
energię [7, 20].
W krajach wysoko rozwiniętych idea konsumpcjonizmu spowodowała, że podaż
produktów spożywczych przekracza popyt, co w konsekwencji skutkuje zmianami w
nieracjonalnych nawykach żywieniowych [32]. Niewłaściwe zachowania stwierdzono
od planowania zakupów do końcowego postępowania z gotowymi posiłkami.
Wiele osób nie zwraca uwagi na wcześniejsze przygotowanie się do zakupów, przede
wszystkim nie robi przeglądu zapasów domowych, nie planuje menu na kolejne dni,
równocześnie nie przygotowuje listy zakupów. Do znacznego marnotrawstwa przyczynia się również nieodpowiednie przechowywanie, niezwracanie uwagi na terminy
przydatności do spożycia, a także zepsucie się produktów. Produktami najczęściej
wyrzucanymi są świeże owoce, warzywa, pieczywo, wędliny, mleko i napoje mleczne.
Dość często w gospodarstwach domowych marnowane są także niewykorzystane komponenty posiłków, głównie ugotowane ziemniaki, ryż i makaron. Świadczy to przede
wszystkim tym, że konsumentom brakuje pomysłu, umiejętności i chęci do ich
wykorzystania.
Szacuje się, że w gospodarstwach domowych tygodniowo wyrzuca się średnio 3,9 kg
żywności, ok. 35% z tego stanowią odpadki, które powstają podczas przygotowywania
posiłków (obierki, skorupy, łupinki), a ok. 8% niejadalne części (kości, łodyżki, fusy
kawowe i herbaciane), wynika z tego, że aż 57% powstających odpadów to zmarnowana
żywność [19]. Z badań przeprowadzonych przez Instytut Ochrony Środowiska –
Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) wynika, że za największe straty odpowiadają
gospodarstwa 1-2-osobowe, w tym osoby po 60. roku życia [19]. Najczęściej
podawanym powodem wyrzucania żywności w domach było jej zepsucie, przeoczenie
daty ważności, przygotowanie zbyt dużych porcji, a także zbyt duże zakupy (na zapas).
Robienie zbyt dużych zakupów wynika z kilku powodów. Jednym z nich jest
nieodpowiednie przygotowanie się do zakupów (brak listy potrzebnych produktów), ale
także same zakupy (kupowanie produktów niepotrzebnych, ale w promocji), u osób
starszych może to również wynikać z obawy, że zabraknie towaru.
Przyczyną wrzucania dużej ilości produktów spożywczych jest również nierozumienie opisów na etykietach. Nie wszyscy konsumenci wiedzą, że umieszczone na
etykietach „najlepiej spożyć przed” oraz „należy spożyć do” oznaczają całkowicie co
innego – produkty oznaczone „najlepiej spożyć przed” najlepiej zjeść przed tą datą, ale
nic się nie stanie, jeśli zjemy je po jej upłynięciu pod warunkiem, że były dobrze
przechowywanie i nie stwierdzimy wizualnie zmian. Natomiast „należy spożyć do”
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oznacza, że po określonej dacie nie należy spożywać danego produktu, dotyczy to
głównie produktów łatwo psujących, się takich jak mięso, ryby, nabiał.
Ilość odpadów powstających w gastronomii waha się w przedziale 12-14% wszystkich odpadów spożywczych, w zależności od sposobu prowadzenia badań. Z badań IOŚPIB [19] wynika, że każdego dnia goście zostawiali na talerzach średnio ok. 5,6 kg
żywności, były to niedokończone porcje, ale także zamówione i nie wydane zestawy
dań. By zmniejszyć tę ilość marnowanej żywności poszukuje się różnych rozwiązań, np.
takich jak aplikacja Too Good To Go (trafiająca do ludzi młodych) czy też różnego
rodzaju jadłodzielnie.

3. Możliwości zagospodarowania odpadów
Część strat oraz marnotrawstwo żywności powstające w trakcie produkcji, przechowywania, transportu, dystrybucji i konsumpcji jest nie do uniknięcia i produkty te
powinny być w odpowiedni sposób zagospodarowywane, adekwatnie do miejsca
powstawania i możliwości.
Owoce i warzywa konsumpcyjne najczęściej przekazywane są do biogazowni, na
biopaliwa i do kompostowania, a najrzadziej wykorzystywane jako inna forma zagospodarowania, np. sprzedaż na cele przemysłowe. Natomiast w przypadku innych surowców
spożywczych najczęściej odpady przekazywane są do przedsiębiorstw produkcyjnych
lub gospodarstw rolnych z przeznaczeniem na: produkcję pasz lub/i bezpośrednie
skarmianie zwierząt. Na składowiska odpadów trafia niewielka ilość odpadów, co jest
pozytywnym zjawiskiem ze względu na ekonomię oraz ochronę środowiska.
W przemyśle owocowo-warzywnym zagospodarowanie odpadów powstałych na
skutek uszkodzeń mechanicznych jest łatwiejsze do przeprowadzenia, ponieważ są to
surowce, które można wykorzystać do produkcji innego asortymentu niż było ich pierwotne przeznaczenie. To zagospodarowanie powstałych odpadów na skutek zagnicia
czy zapleśnienia jest już znacznie trudniejszy do przeprowadzenia, zwłaszcza na terenie
zakładu macierzystego. W takim przypadku pojawia się ryzyko zakażenia zdrowych
owoców i warzyw przygotowanych do przetwórstwa, a wykorzystanie surowców
zakażonych niesie za sobą ryzyko przekazania do handlu skażonych produktów, które
mogą zagrażać zdrowiu i życiu konsumentów.
W transporcie najczęściej wskazywanymi sposobów pozbycia się żywności, która z
powodu uszkodzenia nie może zostać przeznaczona do sprzedaży, jest: zwrot do
dostawcy, pozostawienie produktu u klienta, utylizacja (przekazanie do skarmiania
zwierząt), wyrzucenie na składowisko odpadów. W dystrybucji częstą praktyką jest
wystawianie produktów po obniżonych cenach, tych zbliżających się do końca daty
przydatności do spożycia, w uszkodzonych opakowaniach czy mających niezadowalający wygląd, ale będących pełnowartościowym produktem.

4. Podsumowanie
Problem powstawania odpadów, strat i marnotrawstwa żywności jest bardzo złożony
i należy go rozpatrywać w kilku aspektach: ekonomicznym, społecznym, żywieniowym,
zdrowotnym oraz środowiskowym. Mniejsza ilość odpadów, strat i zmarnotrawionej
żywności doprowadziłyby do zmniejszonego oddziaływania na środowisko, wydajniejszego użytkowania gruntów ornych, jak również racjonalniejszego wykorzystania zasobów
wodnych, miałoby to również pozytywny wpływ na zmiany klimatyczne. Zminimali-
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zowanie tego problemu może pomóc m.in. w wyżywieniu większej liczby ludności,
a przy okazji w zwiększeniu dochodów rolników.
Marnotrawstwo żywności należy ograniczać na każdym etapie łańcucha rolnospożywczego – „od pola do stołu”. W produkcji podstawowej płody rolne, które nie
zostaną wprowadzane do obrotu w celu spożycia przez ludzi powinny zostać wykorzystywane do przetwarzania na produkty nieżywnościowe, paszę dla zwierząt, cele
przemysłowe i energetyczne. W hierarchii postępowania ze stratami i marnotrawstwem
żywności najważniejszym elementem jest zapobieganie ich powstawaniu.
W tworzenie skutecznych rozwiązań w celu ograniczania strat i marnotrawstwa
żywności. istotna jest komunikacja pomiędzy wszystkimi uczestnikami łańcucha dostaw
żywności, czyli producentami, przetwórcami, dostawcami, sprzedawcami, restauratorami
oraz konsumentami. Współpraca wszystkich uczestników łańcucha dostaw żywności
jest konieczna w celu zwiększenia udziału w rynku tzw. produktów drugiej kategorii
(np. o nieodpowiednich kształtach, wielkości), które są do zaakceptowania przez konsumentów, bądź mogą być wykorzystane w przetwórstwie. Z tego względu istotna jest
praca nad świadomością konsumentów w zakresie skutków marnotrawstwa żywności
wynikającego z ich wyborów zakupowych. Praca nad uświadamianiem konsumentów
(również w sektorze restauratorów) jest bardzo trudna, zważywszy na trudności
w precyzyjnym określeniu zakresu definicji odpadów, strat i wreszcie marnotrawstwa
żywności.
W celu zminimalizowania marnotrawstwa żywności należy przyjrzeć się możliwości
szerszego wykorzystania powstających strat i odpadów w sektorze żywnościowym.
Przykładem takiego współczesnego spojrzenia na problem minimalizacji strat jest
wdrożenie aplikacji Too Good To Go, coraz popularniejszej wśród młodszego pokolenia. Innym rozwiązaniem jest powstawanie i coraz większa popularność „jadłodzielni”,
a w dużych sklepach przygotowanie miejsc z żywnością oferowaną po niższych cenach,
która z różnych przyczyn nie jest w pełni wartościowa (zwiędnięta, zniszczone opakowanie, bliski termin przydatności do spożycia).
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Kiedy odpady spożywcze oznaczają marnowanie żywności?
Streszczenie
Dużym problemem w precyzyjnym określeniu ilości strat i zmarnowanej żywności jest określenie dokładnie,
co rozumiemy przez poszczególne pojęcia, precyzyjne wyznaczenie granic pomiędzy odpadami a stratami
i marnotrawstwem żywności. Nadal pozostają duże rozbieżności pomiędzy definicjami odpadów, strat
i marnotrawstwa żywności w zależności od kraju. Powstające na każdym etapie produkcji odpady
spożywcze to głównie marnowanie żywności, najbardziej szkodliwe dla środowiska i ekonomii są odpady
powstające w gospodarstwach domowych, gastronomii czy dystrybucji. Ponieważ są to produkty w pełni
wartościowe, które były przygotowane do spożycia, lecz nie zostały spożyte. W ciągu roku w polskich do
koszy trafia ponad 5 mln ton żywności, przy czym za ok 3 mln ton odpowiadają bezpośrednio konsumenci.
Najłatwiejsze do wtórnego wykorzystania poza spożywczego i najmniej kłopotliwe z punktu widzenia
środowiskowego są odpady z produkcji pierwotnej, które stanowią ok. 11% wszystkich odpadów powstających w łańcuchu rolno-spożywczym.
Celem pracy było przedstawienie narastającego problemu powstawania odpadów spożywczych w całym łańcuch dostaw, połączonego z trudnością precyzyjnego definiowania strat, odpadów i marnotrawstwa żywności.
Z danych przedstawionych wynika, że najwięcej żywności marnuje się w gospodarstwach domowych (53%),
dalej w przetwórstwie (19%), a w gastronomii powstaje 12% odpadów. Najczęściej wyrzucane produkty to
pieczywo (49%), owoce (46%), wędliny (45%), warzywa (37%), jogurty (27%), ziemniaki (17%), mleko
(12%). Eksperci FAO szacują, że globalna roczna strata żywności wyprodukowanej na świecie to około 20%
nasion oleistych, mięsa i produktów mlecznych, 30% zbóż, 35% ryb i aż 40-50% roślin okopowych, owoców
i warzyw.
Dania jest krajem, w którym najwcześniej zauważono ten problem i już od 2008 r. wdraża różnego rodzaju
systemy minimalizujące ilość powstających odpadów. W ciągu kilku kolejnych lat Duńczycy zminimalizowali skalę problemu o 25%, a przyczynił się do tego głównie ruch Stop Wasting Food. To właśnie z Dani
wywodzi się aplikacja do ratowania żywności Too Good To Go, która zyskuje coraz większą popularność
nie tylko w naszym kraju, ale i w całej Europie.
Duża ilość odpadów spożywczych to nie tylko marnotrawstwo żywności, ale również duże zagrożenie dla
środowiska. Z jednej strony do produkcji żywności wykorzystuje znaczące zasoby środowiskowe takie jak
grunty uprane czy woda, z drugiej strony niewykorzystana żywność podczas rozkładu przyczynia się do
zwiększonej emisji gazów cieplarnianych.
Dużą szansą dla ograniczenia zagrożenia dla środowiska są różne techniki wykorzystywane do zagospodarowania powstałych odpadów oraz ich utylizacji.
Słowa kluczowe: przepisy prawne, straty żywności, odpady rolno-spożywcze
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When does food waste mean food waste?
Abstract
A big problem in precisely determining the amount of food losses and wasted food is to define exactly what
we mean by particular terms, to precisely define the boundaries between waste and food losses and wastage.
There are still large discrepancies between the definitions of waste, food loss and food waste depending on
the country. Food waste generated at every stage of production is mainly food waste, the most harmful to the
environment and economy are household, catering and distribution waste. Because they are fully valuable
products that have been prepared for consumption and have not been eaten. During the year, over 5 million
tons of food are placed in baskets in Poland, with consumers being directly responsible for about 3 million
tons. The easiest for secondary use outside of food and the least troublesome from the environmental point
of view, are waste from primary production, which accounts for approx. 11% of all waste generated in the
agri-food chain.
The aim of the study was to present the growing problem of food waste generation in the entire supply chain,
combined with the difficulty of defining food losses, waste and waste.
The presented data show that most food is wasted in households (53%), then in processing (19%), and 12%
of waste is generated in catering. The most frequently thrown products are bread (49%), fruit (46%), meats
(45%), vegetables (37%), yoghurts (27%), potatoes (17%), and milk (12%). FAO experts estimate that the
global annual loss of food produced in the world is about 20% of oilseeds, meat and dairy products, 30% of
cereals, 35% of fish and as much as 40-50% of root crops, fruit and vegetables.
Denmark is the country in which this problem was first noticed, and since 2008 it has been implementing
various systems to minimize the amount of waste generated. Over the next few years, the Danes minimized
the scale of the problem by 25%, mainly due to the Stop Wasting Food movement. It is from Denmark that
the Too Good To Go food rescue application originates, which is gaining more and more popularity not only
in our country, but also throughout Europe.
A large amount of food waste is not only a waste of food, but also a great threat to the environment. On the
one hand, for the production of food, it uses significant environmental resources, such as washed land or
water, on the other hand, unused food, during decomposition, contributes to an increased emission of
greenhouse gases.
A great opportunity to reduce the risk to the environment are various techniques used for the management
of the generated waste and its disposal.
Keywords: legal regulations, food losses, agri-food waste
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Czy „zielona energia” naprawdę jest „zielona”?
1. Wprowadzenie
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii cieszy się rosnącym zainteresowaniem
zarówno na gruncie państwowym, jak i w skali lokalnej – pojedynczych gospodarstw
domowych. W powszechnej opinii są one „ekologiczne”, a w mediach, prasie i serwisach społecznościowych często używa się do ich określenia zwrotu „zielona energia”,
co należy interpretować jako „energia produkowana w sposób przyjazny dla środowiska
przyrodniczego”. W większości przypadków podczas samego etapu produkcji energii
tak rzeczwiście jest. Jednak dążenie do zrównoważonego rozwoju wymaga szerszego
spojrzenia na ten problem i wzięcia pod uwagę wpływu na środowisko całego procesu
„od kołyski aż po grób” (ang. from cradle to grave) – począwszy od wydobycia
surowców niezbędnych do produkcji urządzeń, poprzez sam proces produkcji instalacji,
ich transportu, eksploatacji i wreszcie utylizacji zużytego sprzętu bądź jego elementów.
Wyniki analiz w tej kwestii nie są już tak jednoznaczne. Najczęściej poruszaną
kwestią jest emisja gazów szklarniowych (rozpatrywanych najczęściej dla uproszczenia
jako emisja CO2) do atmosfery. Wielu autorów twierdzi, że wzrost intensywności
wykorzystania energii odnawialnej prowadzi do znacznego zmniejszenia emisji CO2 [1,
2]. Inni jednakże dowodzą, że wpływ zużycia energii odnawialnej na emisję CO 2 jest
mniejszy niż można by było oczekiwać [3]. Ponadto w całości obrazu należy uwzględnić
również inne formy wpływu na środowisko, jakie pociąga za sobą produkcja energii przy
pomocy źródeł odnawialnych, jak np. niszczenie bioróżnorodności i gleby podczas
wydobywania surowców, presja na zasoby wodne, zużycie energii podczas procesu
produkcyjnego, produkcja ścieków i odpadów, w tym również niebezpiecznych, a nawet
lokalne zmiany mikro- i makroklimatu.
Niewątpliwie świadomość wyczerpywania się zasobów nieodnawialnych oraz konieczności zapewnienia sobie jak największej niezależności energetycznej – przy wciąż
rosnącym popycie – będą motorem coraz większego rozpowszechnienia systemów
energetyki odnawialnej w najbliższej przyszłości. Progres ten będzie jednak napędzany
przez zużycie różnych zasobów, co pociągnie za sobą nieuniknione straty oraz mniej lub
bardziej niekorzystny wpływ na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo. Ponadto
silnemu wzrostowi wykorzystania zasobów będzie towarzyszył przyrost ilości odpadów,
którymi należy właściwie zarządzać, aby wspierać zrównoważony rozwój i gospodarkę
o obiegu zamkniętym.
Szczególnym czynnikiem odpowiedzialnym za wzrost emisji CO2 jest urbanizacja.
Według raportu Organizacji Narodów Zjednoczonych przewiduje się, że do 2050 roku
dorota.gryglik@p.lodz.pl, Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych, Wydział Budownictwa,
Architektury i Inżynierii Środowiska, Politechnika Łódzka, www. bais.pl.
2 antoni.bogucki@edu.p.lodz.pl, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Politechnika
Łódzka, www. bais.pl.
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w miastach lub na terenach miejskich będzie żyło ok. 68% ludności świata (wzrost
z 54% przewidywanych w roku 2016) [4]. Mieszkańcy miast – praktycznie niezdolni do
samozaspokojenia swoich potrzeb zarówno żywnościowych, jak i energetycznych –
uzależnieni od dostaw wszystkiego z zewnątrz – indukują konieczność nadprodukcji
żywności oraz dóbr materialnych, a wynikający z niej wzrost zużycia energii powoduje
nasilenie problemów środowiskowych. Prognozy dotyczące przyszłej populacji aglomeracji miejskich stanowią więc istotny wkład w politykę rozwoju zgodną ze strategą
zrównoważonego rozwoju. Jedenasty punkt Celów Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych mówi o tym, że miasta i osiedla ludzkie mają stać się
integracyjne, bezpieczne, odporne i zrównoważone [5], dlatego też, w dobie niezwykle
intensywnego rozwoju branży OZE, szczególny nacisk powinien być położony na
wypracowywanie jak najmniej uciążliwych dla środowiska form produkcji energii
(elektrycznej, cieplnej oraz energii potrzebnej w transporcie), bez której funkcjonowanie
ludzi w miastach byłoby niemożliwe.
W poniższej pracy omówiono kluczowe etapy procesu wykorzystania odnawialnych
źródeł energii pod kątem ich potencjalnie negatywnego wpływu na różne elementy
środowiska przyrodniczego oraz perspektywicznych sposobów jego łagodzenia. Poprzez
zwrócenie uwagi na te etapy cyklu życia, które są najbardziej odpowiedzialne za
niszczenie środowiska, można wprowadzić ulepszenia, które pozwolą maksymalnie ten
efekt zredukować.

2. Pozyskiwanie surowców
Wydobywanie surowców kopalnych zawsze wiąże się z nieodwracalną dewastacją
środowiska naturalnego. Zniszczeniu ulega latami powstająca gleba, występująca na
danym terenie flora i fauna oraz stosunki wodne. W kontekście wykorzystywania
odnawialnych źródeł energii najbardziej problematyczna jest kwestia wydobycia i przetwarzania tzw. pierwiastków ziem rzadkich, z których m.in. neodym i prazeodym są niezbędne do produkcji magnesów stosowanych w turbinach wiatrowych i w panelach PV.
Chociaż pierwiastki ziem rzadkich występują w większych ilościach niż wiele
znanych metali przemysłowych, mają one znacznie mniejszą tendencję do skupiania się
w nadających się do eksploatacji złożach rud. Są one szeroko rozproszone w skorupie
ziemskiej, co sprawia, że ich wydobycie jest trudne i niezwykle kosztowne. Proces pozyskiwania tych zasobów ma negatywny wpływ na lokalne zbiorniki wodne, atmosferę,
glebę, organizmy i inne elementy środowiska, które są ściśle związane z przetrwaniem
człowieka. Proces ten powinien więc być przeprowadzany w ściśle kontrolowanych
warunkach, z uwzględnieniem restrykcyjnych wymogów technologicznych zapewniających możliwie jak największy stopień ochrony środowiska przyrodniczego.
Tymczasem – z danych opublikowanych w roku 2022 wynika, że prawie 37% całkowitych światowych rezerw metali ziem rzadkich (44 z szacowanych 120 mln ton metrycznych) znajduje się na terytorium Chińskiej Republiki Ludowej [6]. Chiny posiadają
bogate zasoby wszystkich rodzajów złóż i pierwiastków ziem rzadkich w 22 prowincjach.
Te zasoby są szeroko rozpowszechnione i stosunkowo skoncentrowane. Według danych
na rok 2021 Chiny dostarczają światu ponad 58% światowego rynku metali ziem rzadkich [7]. Ten swoisty monopol implikuje wiele problemów natury politycznej i środowiskowej. Intensywna eksploatacja tych zasobów na ziemiach chińskich bez zastosowania właściwych technologii oczyszczania odpadów i ścieków spowodowała migrację,
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rozprzestrzenianie, przekształcanie i akumulację źródeł zanieczyszczeń, co z kolei ma
głęboko destrukcyjny wpływ na środowisko ekologiczne obszarów górniczych i nie
tylko, a co za tym idzie – również na zdrowie mieszkańców regionu. Badacze zajmujący
się zdrowiem publicznym w Chinach zidentyfikowali szereg szczególnych form nowotworów, które są związane z narażeniem na zanieczyszczenia pochodzące z przemysłu
wydobywczego metali ziem rzadkich i żelaza [8].
Ścieki kopalniane z produkcji metali ziem rzadkich mogą zakwaszać otaczającą
glebę oraz wody powierzchniowe i gruntowe. Stałe odpady górnicze mogą powodować
powstawanie materiałów radioaktywnych i skażenie środowiska metalami ciężkimi,
a uwolnione do atmosfery duże ilości aerozoli zawierających wysokie poziomy pierwiastków ziem rzadkich i innych metali toksycznych powodują szybkie rozprzestrzenianie się tych związków i osiadanie na wszystkich elementach ekosystemu, włączając
w to glebę, wodę, rośliny i zwierzęta [9-11].
Jak dotąd rozwój metali ziem rzadkich, ze względu na ich unikalną formę wydobycia
i metalurgii, spowodował już znaczne szkody w lokalnych ekosystemach. Dlatego
należy jak najszybciej znaleźć kompromis pomiędzy wydobyciem tych, niezbędnych
w nowoczesnych technologiach, pierwiastków a ochroną środowiska – szczególnie iż
w ostatnich latach Stany Zjednoczone i Chiny zwróciły szczególną uwagę na potencjalnie
bogate złoża metali ziem rzadkich na terenie Grenlandii, gdzie niszczycielski wpływ
wydobycia, przetwórstwa i eksploatacji metali ziem rzadkich na środowisko przyrodnicze
i zasoby słodkiej wody byłby kolejnym przykładem nierównej wymiany ekologicznej,
polegającej na wykorzystywaniu przez kraje wysoko rozwinięte peryferyjnych, biedniejszych regionów jako źródła bogactw naturalnych i pochłaniaczy odpadów [12].

3. Produkcja komponentów oraz budowa elektrowni
Kolejny etap, który zwykle przyczynia się do największego oddziaływania na
środowisko naturalne to faza produkcji komponentów i budowy elektrowni. Ten etap
cyklu życia elektrowni OZE przyczynia się do szczególnie wysokich emisji gazów
i pyłów do atmosfery, produkcji ścieków i odpadów oraz niszczenia bioróżnorodności.
Wynika to m.in. z użycia betonu i ciężkich maszyn (szczególnie w przypadku budowy
dużych elektrowni wodnych), instalacji konstrukcji, kopania rowów pod kable oraz
podłączania infrastruktury. W produkcji paneli PV emisje powstają przede wszystkim
podczas: wytwarzania stali i aluminium do budowy podpór i ram, produkcji szkła oraz
redukcji krzemionki do krzemu stosowanego w ogniwach. Szacunki podają różne
wartości. W niektórych opracowaniach można znaleźć dane twierdzące, że emisja gazów
cieplarnianych podczas fazy produkcji monokrystalicznych ogniw PV (obliczana w kg
ekwiwalentu dwutlenku węgla / kWp) stanowi około 93,7% całkowitej emisji gazów
cieplarnianych, podczas gdy emisja w czasie fazy eksploatacji, transportu i utylizacji
wynosi odpowiednio: 3,5%, 0,9% i 1,9% [13-15].
Jednakże, rodzaj i wielkość emisji zależą m.in. od stosowanej technologii oraz od
rodzaju paliwa wykorzystywanego do zasilania produkcji modułów OZE.
Ponadto pod względem intensywności wpływu na środowisko w energetyce solarnej
obserwuje się duże różnice między poszczególnymi typami modułów, ponieważ
produkcja modułów opartych na płytkach krzemowych, zwłaszcza monokrystalicznych,
wymaga znacznie większych nakładów energii i gazów cieplarnianych niż produkcja
modułów cienkowarstwowych (CdTe) [16]. Jednakże, jak w każdym z omawianych
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przypadków, bilans wpływu na środowisko energetyki fotowoltaicznej opartej na monoi wielokrystalicznym krzemie (Si), tellurku kadmu (CdTe), miedzi-indium-galu-selenidu
(CIGS/CIS) oraz, najnowocześniejszej, perowskitowo-krzemowej fotowoltaiki tandemowej
zależy od miejsca produkcji i tego, jak wygląda mix energetyczny danego kraju [17, 18].
Rozpatrując inne składowe wpływu energetyki słonecznej na środowisko należy
jeszcze uwzględnić, że podczas produkcji różnych typów ogniw słonecznych dochodzi
do emisji wielu metali ciężkich [19]. W procesach separacji, ekstrakcji i oczyszczania
stosowane są w znacznych ilościach liczne związki chemiczne (wodór, kwas solny, kwas
azotowy, izopropanol, amoniak, wodorek selenu i in.), z których większość jest łatwopalna, żrąca, toksyczna i rakotwórcza, a zużycie wody podczas produkcji krzemu wynosi
około 180 kg/kg, zaś podczas jego konwersji do krzemu polikrystalicznego około 470
kg/kg i odpowiednio każdy kWp wymagałby od 3,7 do 5,2 ton wody [18].
Dużym zapotrzebowaniem na wodę w procesie produkcji surowców charakteryzuje
się biomasa. Globalnie sektor rolnictwa odpowiada za ok. 70% zużycia wody i przewiduje się, że wartość ta wzrośnie w nadchodzących dziesięcioleciach. Dlatego też, niejako
nadprogramowa, uprawa biomasy w celach energetycznych powinna być bardzo szczegółowo przeanalizowana pod kątem zysków i strat. Biorąc pod uwagę, że dostawy
słodkiej wody do picia już stanowią ogromne wyzwanie w wielu krajach, takich jak
Republika Południowej Afryki, Chiny i Indie, dostępność wody może stać się kluczowym czynnikiem hamującym rozwój energetyki opartej na biomasie. Uprawy bioenergetyczne służące dostarczania bioenergii już teraz mają duży ślad ekologiczny w postaci
zapotrzebowania na wodę, a zgodnie z analizą przeprowadzoną przez Gerbens-Leenes
przewidywana w najbliższych latach rosnąca produkcja roślin na cele bioenergetyczne
prawdopodobnie jeszcze zwiększy globalny niedobór wody [20]. Również Zhu i in.
obliczyli, że produkcja energii elektrycznej w procesie bezpośredniego spalania biomasy
charakteryzuje się znacznie wyższą intensywnością wykorzystania wody niż np.
produkcja energii elektrycznej z fotowoltaiki i wiatru [21].
Jeżeli chodzi o wodochłonność procesów wytwarzania energii, to Meldrum i in. dokonali
szacunku poboru i zużycia wody dla pełnego cyklu życia wybranych technologii wytwarzania energii elektrycznej (z węgla, gazu ziemnego, energii jądrowej, systemów
skoncentrowanej energii słonecznej (CSP), geotermii, fotowoltaiki i wiatru), w którym
więli pod uwagę: produkcję komponentów, zakup paliwa, pozyskiwanie, przetwarzanie
i transport paliwa, jak i eksploatację oraz likwidację elektrowni. Na podstawie najlepszych dostępnych im danych dotyczących ocenianych technologii, najniższe całkowite
zużycie wody w cyklu życia elektrowni oszacowali dla produkcji energii elektrycznej w
elektrowniach fotowoltaicznych i wiatrowych, a największe w przypadku technologii
termoelektrycznych [22].
Dodatkowym problemem, który pojawia się w czasie produkcji biomasy jest konieczność intensywnego stosowania środków chemicznych w produkcji rolnej, co bezpośrednio przyczynia się do degradacji bądź przyspieszonej eutrofizacji wód powierzchniowych i podziemnych.

4. Transport
Kwestia zanieczyszczeń związanych z transportem w odniesieniu do wykorzystania
energii odnawialnej jest chyba najbardziej kontrowersyjna w przypadku energii biomasy.
Wykorzystywanie energii zawartej w biomasie jest bowiem często określane jako
zeroemisyjne, ponieważ przyjmuje się, że w procesie spalania biomasy bilans emisji
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CO2 jest zerowy – tyle CO2 emituje się do atmosfery, ile rośliny pobierają w procesie
fotosyntezy. Spalanie samej biomasy lub współspalanie węgla z biomasą jest więc
jednym ze sposobów ograniczania emisji CO2 z sektora energetycznego.
Tymczasem duża ilość biomasy wymaga poświęcenia na to dużych powierzchni, co
sprawia, że większość krajów jest zmuszona do importu biomasy z miejsc odległych
czasami o kilka tysięcy kilometrów [23]. A proces transportu jest drugim, po energetyce,
emiterem gazów szklarniowych do stmosfery. W takich warunkach trudno oceniać
spalanie biomasy jako proces nieemisyjny.
Do całości obrazu należy dołożyć jeszcze koszty. Koszt transportu surowców lub
produktów jest kluczowym elementem całkowitego kosztu odzyskiwania energii
z biomasy. Najbardziej emisyjnym sposobem transportu biomasy jest transport drogą
morską. Ogólnie rzecz biorąc, koszt transportu biomasy jest wyższy niż koszt transportu
jej produktów energetycznych. Dlatego też koszt transportu surowców stanowi zachętę
do lokalizacji miejsc przetwarzania biomasy u źródła, a nie w miejscu ostatecznego
zużycia wyprodukowanej energii. Różnica w kosztach transportu biomasy i energii
elektrycznej jest znacznie wyższa niż przyrostowy koszt budowy i eksploatacji elektrowni
oddalonej od sieci przesyłowej [24].
Biorąc pod uwagę wymienione wyżej aspekty, najbardziej uzasadnione ekologicznie
i ekonomicznie jest wykorzystywanie na cele energetyczne biomasy (w tym najlepiej
odpadów) produkowanej i przetwarzanej u źródła. Wykorzystanie odpadów z biomasy
rozwiązuje ponadto wiele innych problemów, m.in. z ich zagospodarowaniem, ze
zmianami w użytkowaniu i zarządzaniu gruntami, z presją na zasoby wodne i innych.
Jest to szczególnie istotne w dzisiejszych czasach, ponieważ wykorzystanie biomasy
w celach energetycznych staje się istotnym elementem w miksie energetycznym wielu
państw, choćby ze względu na to, iż biomasa jest zasobem, który może obsługiwać wiele
zastosowań końcowych – transport, energię elektryczną i ciepło.

5. Montaż i eksploatacja
Faza eksploatacji systemów OZE jest z reguły fazą najmniej ingerującą w środowisko
przyrodnicze. W większości przypadków podczas samej produkcji energii instalacje
OZE nie emitują do środowiska ani zanieczyszczeń gazowych czy pyłowych, ani
toksycznych ścieków czy odpadów.
W fazie eksploatacji elektrowni opartej na odnawialnych źródłach energii najbardziej
warto się przyjrzeć energetyce wodnej, a w szczególności dużym zaporom wodnym.
Przegrodzenie rzeki zaporą i utworzenie sztucznego zbiornika istotnie wpływa na
środowisko, zmienia reżim hydrologiczny rzek, dynamikę wylewów, przerywa migrację
ryb i zagraża wodnej różnorodności biologicznej, nie wspominając o całkowitym zniszczeniu ogromnego obszaru podlegającego zalaniu.
Dyskusyjną kwestią jest również emisja gazów szklarniowych do atmosfery.
W powszechnej opinii hydroenergetyka nie jest źródłem emisji gazów szklarniowych.
Tymczasem wiele badań wskazuje, że emisje gazów cieplarnianych ze zbiorników
zaporowych i ich bezpośredniego otoczenia niekiedy są znaczne. Produkcja dwutlenku
węgla i metanu w zbiornikach hydroenergetycznych wynika z rozkładu zalanej materii
organicznej – zwłaszcza w pierwszych latach po zatopieniu zbiornika – chociaż emisje
mogą pozostawać jeszcze przez wiele lat, jeżeli dopływ materii organicznej jest
wystarczający. W zbiornikach uwarstwionych termicznie metan wytworzony w osadach
i zalanych glebach ma tendencję do gromadzenia się przy dnie, a w końcu ulega
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odgazowaniu do atmosfery. Dlatego też, szczególnie w przypadku zbiorników na terenach tropikalnych (o wysokich temperaturach i dużych zasobach materii organicznej),
obserwuje się wysoki poziom emisji gazów szklarniowych. W niektórych przypadkach
emisje te mogą przewyższać emisje z elektrowni wykorzystujących paliwa kopalne [25-27].
Udział emisji CO2 i CH4 w całkowitej emisji może być różny w różnych zbiornikach.
Szacując całkowitą skalę emisji gazów cieplarnianych ze zbiorników zaporowych,
należałoby jeszcze uwzględnić emisję gazów z wypływającej rzeki oraz odgazowywanie
podczas przechodzenia wody przez turbiny.
Odrębnym aspektem związanym z wpływem na środowisko eletrowni OZE podczas
fazy eksploatacji elektrowni jest zapotrzebowanie na wodę. Tu również hydroenergetyka
stanowi poważny problem. Niektóre rzeki (np. Kolorado) – w wyniku wybudowania na
nich wielkich tam i zbiorników wodnych oraz wykorzystywania wody zgromadzonej
w tych zbiornikach na cele melioracyjne – nie dochodzą już do swojego ujścia.
W przypadkach pozostałych form użytkowania energii odnawialnej ocenia się, że zużycie
wody podczas procesów produkcji i recyklingu jest znacznie wyższe niż podczas samej
eksploatacji urządzeń [22].
Niekiedy poruszanym, ale jeszcze mało popularnym, problemem są lokalne zmiany
mikroklimatu wywołane eksploatacją systemów energetyki alternatywnej. Są one dość
dobrze udokumentowane w przypadku eksploatacji obiektów energetyki wiatrowej
i słonecznej [28].
Częściej podejmowanymi niedogodnościami związanymi z eksploatacją elektrowni
wiatrowych są natomiast: hałas, zakłócenia elektromagnetyczne, wpływ na dzikie ptactwo.
W każdym z tym przypadków da się jednak znaleźć dogodne rozwiązanie [29, 30].

6. Utylizacja odpadów
Rozpatrując problemy z utylizacją zużytych elementów instalacji energii odnawialnych należy się przyjrzeć głównie panelom fotowoltaicznym i elektrowniom wiatrowym.
Zważywszy na problemy opisane w rozdziale „Pozyskiwanie surowców”, można wręcz
zaryzykować stwierdzenie, że recykling odpadów po wycofaniu z eksploatacji paneli PV
oraz kompozytów z łopat turbin wiatrowych jest obecnie krytycznym wyzwaniem dla
sektora energetyki odnawialnej. Dla przykładu łączna ilość odpadów z paneli PV ma
wynieść 8 milionów ton do roku 2030 oraz wzrosnąć 10-krotnie do roku 2050 [31].
Do produkcji pokryw łopat turbin wiatrowych stosowane są polimery wzmocnione
pierwotnymi włóknami węglowymi, a polimery z włóknami szklanymi służą najczęściej
do produkcji poszycia elementów łopat. Często włókno szklane jest dodatkowo wzmocnione żywicą epoksydową i drewnem balsa. Takie połączenie gwarantuje ogromną
wytrzymałość konstrukcji (między innymi na ekstremalne warunki pogodowe, np.
huragany), ale jednocześnie stwarza duże wyzwania w ich utylizacji. Liu i in. (2022)
sugerują, że obecnie optymalną opcją, dostępną na skalę przemysłową, jest recykling
mechaniczny i recykling w złożu fluidalnym, natomiast wśród technologii przebadanych
jak dotąd jedynie w skali laboratoryjnej obiecująco wygląda recykling chemiczny [32].
Korzyści dla środowiska wynikające z recyklingu nie ograniczają się tylko do
oszczędności miejsca na składowiskach odpadów, ale także do uniknięcia wydobycia
surowców, oszczędności energii oraz redukcji emisji zanieczyszczeń do atmosfery i wód.
Szacuje się, że w latach 2015-2060 zapotrzebowanie na materiały krytyczne
(w szczególności lit i kobalt szeroko stosowane w bateriach oraz srebro wykorzystywane
w ogniwach słonecznych czy neodym w elektrowniach wiatrowych) znacząco wzrośnie
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[33, 34]. Tymczasem badania wykazały, że recykling materiałów z ogniw słonecznych
jest procesem wieloetapowym, ale 90% materiałów może być w pełni przetworzonych
[35]. Pozwoli to m.in. na złagodzenie emisji gazów cieplarnianych. Według KlugmannRadziemskiej i Kuczyńskiej-Łażewskiej (2020) emisje gazów cieplarnianych można
ograniczyć o 42% przy zastosowaniu materiałów krzemowych pochodzących z recyklingu
[36]. Zwiększenie wskaźników recyklingu i efektywności materiałowej może również
znacząco zmniejszyć pierwotne zapotrzebowanie na metale [34].
Oprócz oszczędności materiałów i zmniejszenia emisji gazów szklarniowych, recycling
zużytych komponentów może również zmniejszyć zużycie energii przypadające na
powierzchnię produkowanego modułu. Bartie i in. (2021) podają, że recykling paneli
PV zmniejsza zużycie energii o ok. 35% – z 116 kWh/m2 bez recyklingu do 75 kWh/m2
po recyklingu. Prawdopodobnie wynika to z faktu, że krzem poddany recyklingowi nie
musi już przechodzić przez takie etapy przetwarzania, które są największym odbiorcą
energii elektrycznej w cyklu produkcyjnym [31].
W kontekście negatywnego wpływu na środowisko niebagatelną zaletą recycklingu
jest również możliwość usunięcia z roztworów poddawanych recyklingowi szkodliwych
pierwiastków, aby zapobiec ich potencjalnemu uwolnieniu do środowiska. Proces
recyklingu paneli PV pozwala odzyskać ok. 74% Ag i 83% Cu oraz od 85 do 90% Si,
a także może usunąć co najmniej 99% jonów Pb2+ z roztworu [37].
Należy założyć, że w miarę postępu w technologii recyklingu również koszty procesu
będą malały. Szacunki wskazują, że udział paneli PV w tzw. waste-to-new wzrośnie
z 4% do 14% w 2030 i do ponad 80% w roku 2050 [31].

7. Dyskusja i wnioski
Świadomość wpływu na środowisko produkcji energii przy wykorzystaniu źródeł
odnawialnych umożliwia ciągłe dopracowywanie najlepszych praktyk w fazach ich
projektowania, wdrażania i utylizacji. Ze względu na złożoność procesów i niepewność
danych szacunki odnośnie do stopnia ingerencji różnią się o wiele rzędów wielkości
w zależności od lokalnych warunków środowiskowych, metod produkcji i utylizacji,
przepisów prawnych oraz wielu innych czynników. Biorąc jednak pod uwagę te wszystkie
aspekty, z analiz przeprowadzonych w niniejszej pracy wynika, że zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko systemów OZE można osiągnąć m.in. poprzez:
• optymalizację projektu instalacji w kierunku mniejszego zużycia materiałów
(w tym pierwiastków szkodliwych), użycia materiałów z recyklingu, wydłużenia
żywotności i sprawności instalacji;
• opracowanie nowatorskich materiałów przy zminimalizowaniu wykorzystania
materiałów – w tym, szczególnie, materiałów niebezpiecznych (ciągły rozwój
technologii produkcji paneli krzemowych skutuje tym, że w 2009 potrzebowano
ok. 7,2 g krzemu na Wat wyprodukowanej energii, natomiast w 2018 było to już
tylko 4 g krzemu na Wat [38]; mimo takiego postępu technologicznego zapotrzebowanie na krzem stale rośnie i w europejskim sektorze fotowoltaiki spodziewany
jest wzrost z 33 kt w 2015 roku do 235 kt w roku 2030 [39]);
• staranny dobów lokalizacji optymalizujący wykorzystanie terenu i maksymalizujący wydajność pracy instalacji oraz niwelujący konflikt z gruntami rolnymi
(priorytetowe traktowanie gruntów pod działalność rolniczą), co umożliwi:
➢ lokalizacja systemów OZE na terenach o optymalnych dla nich warunkach;
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➢ instalacja technologii odnawialnych na nieużytkach lub terenach zdegradowanych;
➢ instalacja elektrowni wiatrowych lub fotowoltaicznych na wodzie;
➢ unikanie tras przelotowych ptaków;
➢ skrócenie odległości pomiędzy rzędami modułów fotowoltaicznych;
➢ stosowanie modułów PV typu bifacial;
➢ budowa pływających systemów PV;
➢ budowa coraz wyższych (a zarazem o większej mocy) elektrowni wiatrowych;
• opracowanie technik recyklingu, a jeśli to niemożliwe, to również utylizacji
komponentów;
• nieustanne doskonalenie technologii produkcji komponentów (zbadano, że łopaty
hybrydowe RCF (recycled CF) zapewniają o 12-89% lepsze wyniki w zakresie
ochrony środowiska w dziewięciu z 10 ocenianych kategorii wpływu oraz o 6-26%
lepsze w sześciu z 10 kategorii) [40].
Takie działania łagodzące mogą spowodować zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do środowiska, oszczędność surowców i energii, redukcję odpadów i ścieków oraz
zachowanie cennych zasobów wodnych.
Jeśli branża OZE ma nie tylko dostarczać energię odnawialną, ale także robić to
w sposób zrównoważony, który realnie wspomaga dekarbonizację, należy nieustannie
prowadzić proces oceny i optymalizacji wymagań dotyczących wydobycia zasobów,
produkcji komponentów i przetwarzania odpadów (w tym opcji odzyskiwania zasobów
wtórnych o wysokiej czystości) oraz wpływu na wszystkie wymiary zrównoważonego
rozwoju. Można to osiągnąć np. poprzez przyjęcie najlepszych praktyk w fazach projektowania i wdrażania, dążących do poprawy wydajności, redukcji zużycia surowców
i oszczędności energii, czyli w ogólnym rozrachunku – do łagodzenia zmian klimatu
wywoływanych przez sektor elektroenergetyczny. Poprzez zwrócenie uwagi na te etapy
cyklu życia i cechy fizyczne tych technologii, które są najbardziej odpowiedzialne za
emisje, można wprowadzić ulepszenia, które pozwolą obniżyć ich ślad środowiskowy.
Wyniki branży w tym zakresie można zmierzyć jedynie przy zastosowaniu szczegółowego podejścia systemowego uwzględniającego pełne cykle życia systemów OZE.
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Czy „zielona energia” naprawdę jest „zielona”?
Streszczenie
W dobie rosnącego popytu na energię, przy coraz większej niepewności dotyczącej dostaw paliw kopalnych
z importu, rośnie popularność żródeł alternatywnych (odnawialnych), które są lokalne i niezależne od
sytuacji politycznej. Ponadto źródła te są uważane za „czyste” i „zrównoważone”. Chociaż w większości
przypadków na etapie produkcji energii rzeczywiście wykazują one minimalne zanieczyszczenie przez cały
okres ich użytkowania, nie można zignorować wpływu takich systemów na środowisko w całym cyklu ich
życia, czyli od momentu wydobycia surowców niezbędnych do produkcji niezbędnej infrastruktury do
momentu jej utylizacji. Wytwarzanie niebezpiecznych zanieczyszczeń, zanieczyszczenie gleby i zasobów
wodnych oraz emisje zanieczyszczeń do powietrza, a nawet wpływ instalacji OZE na użytkowanie gruntów –
to ważne czynniki środowiskowe, które należy wziąć pod uwagę, analizując wady i zalety wykorzystywania
odnawialnych źródeł energii. W artykule dokonano przeglądu możliwych form ingerencji w środowisko
naturalne podczas kluczowych etapów produkcji energii ze źródeł odnawialnych, mi.n.: pozyskiwania
surowców, produkcji komponentów i budowy elektrowni, transportu, eksploatacji i utylizacji komponentów.
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W ramach analizy zwrócono szczególną uwagę na problematykę emisji zanieczyszczeń do atmosfery i wód,
zużycia wody i energii.
Na podstawie przeglądu publikacji źródłowych wskazano, że każda forma wykorzystania odnawialnych
źródeł energii w którymś z etapów swojego „życia” wykazuje negatywny wpływ na środowisko. W większości
przypadków największy stopień ingerencji występuje podczas wydobycia i przetwórstwa surowców lub
produkcji elementów i budowy elektrowni, jednakże w najbliższej przyszłości niezbędne będzie również baczne
przyjrzenie się zrównoważonym metodom utylizacji zużytych elementów (szczególnie komponentów
elektrowni wiatrowych i słonecznych), które obecnie przeżywają rozkwit popularności a za 10-15 lat przestaną być użytkowane. Analizując dostępne dane stwierdzono, że skala degradacji środowiska wynikającea
z użytkowania poszczególnych form energii odnawialnej jest bardzo zróżnicowana, gdyż zależy m.in. od
warunków lokalnych, sposobu wytwarzania energii w miejscu wydobycia surowców lub produkcji komponentów, lokalnych wymogów prawnych dotyczących ochrony środowiska i stopnia ich przestrzegania,
a także wielu innych czynników. Niejednokrotnie szacowane wartości emisji gazów szklarniowych, zużycia
wody czy energii dla tego samego typu elektrowni różnią się od siebie o rzędy wielkości. Z reguły są to
wielkości mniejsze niż dla elektrowni węglowych podobnej mocy.
Przedstawione dane powinny posłużyć jako zachęta do nieustawania w wysiłkach poszukiwania nowych,
mniej inwazyjnych dla środowiska metod produkcji i utylizacji infrastruktury służącej wykorzystaniu
całkowicie „zielonych” u swojego źródła naturalnych form energii, aby – zgodnie z wizją przedstawioną
w Rezolucji przyjęteja przez Zgromadzenie Ogólne w dniu 25 września 2015 roku – tworzyć świat, w którym
siedliska ludzkie są bezpieczne, odporne i zrównoważone oraz w którym istnieje powszechny dostęp do
przystępnej cenowo, niezawodnej i zrównoważonej energii.
Słowa kluczowe: energia odnawialna, wpływ na środowisko

Is "green energy" really "green"?
Streszczenie
In times of growing energy demand and increasing uncertainty of imported fossil fuel supplies, alternative
(renewable) sources that are local and independent of the political situation are gaining popularity. Moreover,
these sources are considered "clean" and "sustainable". Although, in most cases, at the stage of energy
production they do indeed show minimal pollution throughout their lifetime, the environmental impact of
such systems cannot be ignored throughout their life cycle, i.e. from the extraction of raw materials necessary
for the production of the necessary infrastructure to its disposal. Generation of hazardous pollutants,
contamination of soil and water resources, air emissions and even the impact of RES installations on land
use are important environmental factors that must be taken into account when analyzing the advantages and
disadvantages of using renewable energy sources. The article reviews possible forms of environmental
interference during key stages of renewable energy production, such as: acquisition of raw materials,
production of components and construction of power plants, transportation, operation and disposal of
components. The analysis pays special attention to the issues of emission of pollutants into the atmosphere
and water, water and energy consumption.
Based on a review of source publications, it was indicated that each form of use of renewable energy sources
at some stage of its "life" shows a negative impact on the environment. In most cases, the greatest degree of
interference occurs during the extraction and processing of raw materials or the production of components
and construction of power plants, but in the near future it will also be necessary to take a close look at
sustainable methods of disposal of used elements (especially components of wind and solar power plants),
which are currently experiencing a boom in popularity and will be out of use in 10-15 years. Analyzing the
available data, it has been found that the scale of environmental degradation resulting from the use of
particular forms of renewable energy varies greatly, as it depends, among other things, on local conditions,
the manner of energy generation at the place of extraction of raw materials or production of components,
local legal requirements concerning environmental protection and the degree of compliance with them, and
many other factors. Often, the estimated values of greenhouse gas emissions, water consumption or energy
consumption for the same type of power plant differ by orders of magnitude. As a rule, these values are
smaller than those for coal-fired power plants of a similar capacity.
The data presented should serve as an encouragement to persist in the search for new, less environmentally
intrusive methods of production and utilization of infrastructure for the use of natural forms of energy that
are, after all, "green" at their source in order to create "a world in which human habitats are safe, resilient
and sustainable and in which there is universal access to affordable, reliable and sustainable energy",
according to the vision set out in the Resolution adopted by the General Assembly on September 25, 2015.
Keywords: renewable energy, environmental impact
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Waloryzacja odpadów branży HoReCa
na przykładzie fusów kawowych
1. Wprowadzenie
Wzrost demograficzny i zwiększenie konsumpcji pociągają za sobą postęp techniczny i przemysłowy, a co za tym idzie wzrost emisji zanieczyszczeń i wytwarzania
odpadów. Odpowiedzią na zagrożenia spowodowane dotychczasową beztroską gospodarką człowieka jest koncepcja zrównoważonego rozwoju, którego celem jest dbałość
o zasoby naturalne oraz zapewnienie trwałości ekosystemów. Koncepcja ta rozwinęła
się w latach 60. ubiegłego wieku i była wyrazem rosnącej świadomości społeczności
międzynarodowej zagrożeń wypływających z niefrasobliwego niszczenia środowiska
życia [1]. Silnie związana z tą koncepcją jest idea gospodarki o obiegu zamkniętym (ang.
circular economy), polegająca na możliwie maksymalnym wykorzystaniu potencjału
produktów, materiałów oraz surowców poprzez ich ponowne przetwarzanie na inne
użyteczne dobra, przedłużając tym samym wartość tych zasobów oraz zmniejszając ilość
generowanych odpadów.
W ostatnich latach zarysowała się zgodna z tymi trendami strategia Unii Europejskiej
wyrażona przepisami i uregulowaniami prawnymi. Pokazuje to kierunek, w którym będą
podążały różne branże, w tym HoReCa (ang. Hotel, Restaurant, Catering/Cafe). Poniżej
wymienione są przepisy, które już mają wpływ na wzrost świadomości konsumentów,
a co za tym idzie – ochronę środowiska i klimatu:
• strategia „Neutralny klimat do 2050 roku” – długoterminowa strategia UE, której
celem jest osiągnięcie transformacji gospodarczej i celów zrównoważonego rozwoju,
a także dążenie do celu określonego w porozumieniu paryskim [2];
• dyrektywa dotycząca tworzyw sztucznych jednorazowego użytku (SUP) – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 roku
w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na
środowisko [3];
• dyrektywa w sprawie odnawialnych źródeł energii (RED II): Dyrektywa (UE)
2018/2001 w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (wersja
przekształcona). W RED II ogólny cel UE w zakresie zużycia odnawialnych źródeł
energii do 2030 roku został podniesiony do 32% [4];
• europejski Zielony Ład – nowa strategia wzrostu, której celem jest przekształcenie
Unii w nowoczesną, zasobooszczędną i konkurencyjną gospodarkę [5];
l.wysocki@ecobean.pl, EcoBean, lukasz.wysocki4.dokt@pw.edu.pl, Katedra Biotechnologii Środków
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dyrektywa ramowa w sprawie odpadów – Dyrektywa UE 2008/98/WE nakłada na
wszystkie państwa członkowskie obowiązek selekcji bioodpadów i zapewnienia ich
ponownego wykorzystania [6].
Zmiana sposobu myślenia o odpadach otwiera przed naukowcami wiele dróg do ich
przetwarzania. Duży odsetek tych materiałów kryje w sobie związki, które stosowane są
powszechnie w różnych branżach przemysłu, m.in. chemicznym, spożywczym, kosmetycznym, rolnym. Jednym z takich odpadów są fusy pozostające po zaparzeniu kawy
(ang. spent coffee grounds, SCG).
Kawa, zaraz po herbacie, jest jednym z najczęściej spożywanych napojów [7].
Szacuje się, że w latach 2020-2021 spożycie kawy na całym świecie wynosiło 166,63
mln 60-kilogramowych worków, co przekłada się na niemal 10 mln ton kawy w ciągu
roku [8]. W zestawieniach tych przodują kraje skandynawskie i nordyckie, z Finlandią
na czele, w której statystycznie na jedną osobę przypada 12 kg kawy rocznie. Dane
statystyczne dotyczące Polski, według badania organizacji Euromonitor International,
wskazują, że na jednego mieszkańca naszego kraju przypadają ok. 3 kg kawy rocznie
[9]. Handel kawą rośnie z roku na rok i obecnie kawa, zaraz po ropie naftowej, jest
drugim co do wielkości towarem handlowym na świecie [10], a spożywanie kawy
wspierają liczne prace badawcze dowodzące, że kawa ma korzystny wpływ na organizm
człowieka [11].
Według Banku Światowego każdego roku w wyniku picia kawy ludzkość generuje
ponad 2 mln ton odpadu w postaci fusów, a zakłada się, że do 2050 roku wartość ta
wzrośnie do 3,4 mln ton. Prawie 40% SCG jest składowanych na wysypiskach, gdzie
powstają kwaśne odcieki zanieczyszczające glebę oraz gazy cieplarniane, takie jak
metan i dwutlenek węgla, przyczyniając się do zmiany klimatu [12]. Wyróżnić można
trzy główne źródła powstawania tego odpadu. Pierwszym z nich jest branża HoReCa,
czyli cały sektor hotelarski i gastronomiczny, kolejnym, odpowiadającym za ponad
połowę powstających SCG, są zakłady produkujące kawy rozpuszczalne, a trzecim
źródłem są gospodarstwa domowe. W tym przypadku odbieranie SCG jest znacznie utrudnione przez niewłaściwą segregację odpadów, dlatego tak ważne są działania edukacyjne mające zwiększyć świadomość ludzi w tym zakresie [12, 13].
Celem tego artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania SCG, przybliżenie rozwiązań wdrażanych przez EcoBean, firmę spin-off Politechniki Warszawskiej,
oraz zaprezentowanie badań naukowych autorów nad biotechnologiczną produkcją
kwasu mlekowego z SCG. Badania te są prowadzone we współpracy z EcoBean
w Katedrze Biotechnologii Środków Leczniczych i Kosmetyków (KBŚLiK) Wydziału
Chemicznego Politechniki Warszawskiej.

1. Potencjał SCG jako surowca w gospodarce o obiegu zamkniętym
1.3. Skład chemiczny fusów kawowych
Fusy kawowe są materiałem lignocelulozowym, zbudowanym przede wszystkim
z pierwiastków biogennych, takich jak węgiel, azot, tlen i wodór, ale również mikroelementów, m.in.: magnezu, sodu czy wapnia. Ostateczny skład SCG zależny jest od
zastosowanych metod uprawy, palenia i parzenia ziaren. Niemniej jednak ogólna analiza
pozwoliła wyłonić kilka najistotniejszych elementów ich budowy. W tabelach 1 i 2
przedstawiono zawartości składników organicznych i nieorganicznych SCG.
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Tabela 1. Procentowy udział poszczególnych organicznych składników SCG

Udział w składzie SCG [%]
8,6-13,3
8,6-13,3
30,0-40,0
1,7-3,6
13,8-16,4
19,1-21,2
24,0-33,0
6,3
17,6
6,7-13,6
10,0-20,0
1,6
1,5-2,5
0,1

Substancja
celuloza
glukoza
hemiceluloza
arabinoza
galaktoza
mannoza
lignina
rozpuszczalna
nierozpuszczalna
białka
olej
popioły
polifenole
kofeina
Źródło: opracowanie własne na podstawie, na podstawie [12, 14-16].
Tabela 2. Skład mineralny SCG

Minerał
potas
fosfor
magnez
wapń
glin
żelazo
mangan
sód
miedź
cynk

Zawartość [mg/kg suchego materiału]
3549-11700
1475-1800
1293-1900
777-1200
22-279
52-119
29-40
34
19-32
8-15

Źródło: opracowanie własne na podstawie [12, 14].

Oprócz wymienionych wyżej składników, SCG zawierają diterpeny, melanoidy,
karetonoidy, flawonoidy, ksantyny, prekursory witamin i inne [17].

1.4. Możliwości zastosowań SCG
Obecnie, zgodnie z duchem zero waste, dużo mówi się o wielu możliwościach powtórnego wykorzystania odpadów. Odpad w postaci fusów kawowych może być wykorzystany bezpośrednio, po niewielkiej obróbce bądź jako surowiec do pozyskiwania
produktów o dużej wartości dodanej. Przykładowe zastosowania SCG, które już są
wdrożone lub znajdują się na etapie badań, ilustruje rysunek 1.
Wartość substancji obecnych w odpadowych fusach, jak również same fusy jako
materiał, są coraz bardziej doceniane i w związku z tym na świecie powstaje coraz więcej
firm zajmujących się recyklingiem SCG, takich jak wymienione w tabeli 3.
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Rysunek 1. Schemat obrazujący możliwe zastosowania SCG; źródło: opracowanie własne na podstawie [18]
Tabela 3. Firmy zajmujące się recyklingiem SCG

Nazwa firmy
Domestic
Stencilworks
Kaffeeform
Kaffe Bueno
decafé
UpCircle

Miasto, kraj

Produkty

San Diego, USA

tusz do drukowania na tkaninach (koszulki)

Berlin, Niemcy
Kopenhaga, Dania
Alicante, Hiszpania
Londyn, Wielka Brytania

kubki, paski do zegarków
kosmetyki, nutraceutyki, żywność
lampy, akcesoria do wnętrz (misy, świeczniki, itp.)
kosmetyki
brykiety i pelety opałowe, inticaf (oczyszczone,
zdekontaminowane fusy o określonych wielkościach
ziaren – jako surowiec do produkcji plastików,
kosmetyków itp.)
brykiety opałowe
olej kawowy
grzyby hodowane na podłożu kawowym
brykiety, doniczki, słomki, polilaktyd jako surowiec do
produkcji opakowań, antyoksydanty

Bio-bean

Huntingdon, Wielka
Brytania

Koffeco
Coffee Inc
Nam

Ryga, Łotwa
Amsterdam, Holandia
Lizbona, Portugalia

EcoBean

Warszawa, Polska

Źródło: na podstawie [19] oraz [20].

1.4.1. Rolnictwo i przemysł spożywczy
Pierwszą koncepcją zastosowania zużytych fusów kawowych było wykorzystanie
ich jako dodatku do pasz dla zwierząt gospodarskich – ze względu na wysoką zawartość
polisacharydów oraz białek [21]. Badanie wykazało ograniczenia żywieniowe, takie jak
niska energia strawna oraz ujemne wartości energii metabolizowanej. Ponadto nieprzetworzone fusy kawowe cechuje wysoka zawartość ligniny, fenoli oraz kofeiny, co
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powoduje, że są one ciężko strawne dla zwierząt [15]. Jednak przy zastosowaniu odpowiedniej technologii i waloryzacji SCG mogą być zastosowane jako dodatek do pasz.
Zużyte fusy po kawie mają potencjał agronomiczny. Możliwość zastosowania SCG
jako suplementu w hodowli roślin i w procesie kompostowania budzi szerokie zainteresowanie w związku z obecnym, niekorzystnym dla środowiska, nadużywaniem nawozów chemicznych. Dodatek SCG może pozytywnie wpłynąć na strukturę gleby oraz jej
napowietrzenie. Ponadto fusy zawierają składniki odżywcze, które zwiększają żyzność
gleby [13]. Takie wykorzystanie fusów w rolnictwie musi być jednak poprzedzone
dokładną analizą bezpieczeństwa środowiskowego.
SCG są wykorzystywane przez belgijską firmę PermaFungi jako podłoże do wzrostu
pod uprawę grzybów [22].

1.4.2. Remediacja
Zużyte fusy po kawie mogą również służyć usuwaniu metali ciężkich z roztworów
wodnych. Wykazano, że SCG są w stanie adsorbować takie metale jak Cu(II), Cr(VI)
[23], Cd(II), Pb(II) [24]. Opracowanie odpowiedniej technologii adsorpcji metali
ciężkich fusami umożliwiałoby użycie ich w oczyszczalniach ścieków do pochłaniania
tych metali. Ponadto SCG użyto do wytworzenia węgla aktywnego [25]. Powstały węgiel
aktywny badano pod kątem magazynowania przez niego metanu. Analiza dowiodła, że
zaktywowane SCG są doskonałym adsorbentem, który może służyć do adsorpcji
metanu, a także wykazuje zdolność do adsorbowania wodoru.

1.4.3. Budownictwo
Fusy kawowe zaczyna się cenić nie tylko przez wzgląd na bogatą zawartość
składników aktywnych. Zwraca się również uwagę na ich właściwości fizyczne takie jak
wielkość i kształt cząstek, ciężar właściwy, wilgotność czy porowatość. Pojawiły się
pomysły zastosowania SCG w podłożach litych nasypów [19]. Badania wykazały, że
same SCG nie są odporne na duże obciążenia, jednak dzięki przeprowadzeniu procesu
geopolimeryzacji możliwe jest zwiększenie ich wytrzymałości na ściskanie, [26].
Badaczka z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, dr inż. Ewelina KłosekWawrzyn prowadzi obecnie badania skupiające się na właściwościach termoizolacyjnych porowatych materiałów ceramicznych. Tradycyjnie ich produkcja polega na
mieszaniu gliny z dodatkami organicznymi takimi jak pulpa celulozowa czy trociny,
które następnie podczas wypalania gliny ulegają spalaniu. SCG mogą stanowić bardzo
dobry zamiennik tych dodatków. Z uwagi na swoją wysoką wartość opałową, zastosowanie SCG pozwoli na obniżenie kosztów produkcji, gdyż w procesie wypalania możliwe
będzie dostarczenie mniejszej ilości energii niż w tradycyjnym rozwiązaniu [27, 28].

1.4.4. Spalanie SCG
Zużyte fusy kawowe cechują się wysoką kalorycznością, wynoszącą ok. 5000 kcal/kg
[29]. Podjęto badania pod kątem wykorzystania SCG jako paliwa w kotłach przemysłowych [29, 30]. Zbadane ciepło spalania fusów okazało się wyższe niż dla stosowanego zwykle peletu drzewnego, ale ich spalanie doprowadzało do obniżenia sprawności
kotła, co w efekcie prowadzi do wzrostu emisji cząstek stałych, które zanieczyszczają
atmosferę [29]. Dodanie do peletów SCG trocin sosnowych w stosunku 50:50% mas.
daje zbliżone parametry spalania oraz emisję cząstek i gazów do powszechnie używanego
peletu drzewnego, zatem takie wykorzystanie SCG wydaje się obiecujące.
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1.4.5. Biopaliwa z SCG
Biopaliwem, które może być wytwarzane ze zużytych fusów kawowych, jest biogaz.
Jest to mieszanina gazów, która powstaje w procesie fermentacji metanowej przeprowadzanej przez mikroorganizmy anaerobowe. Głównymi składnikami biogazu są metan
oraz dwutlenek węgla. Badania nad produkcją biogazu dowiodły, że fusy kawowe
zawierają związki bioaktywne, takie jak związki aromatyczne, polifenole, alkaloidy,
które działają hamująco na powstawanie tego produktu. Zwiększenie produkcji biogazu
można uzyskać dzięki dodaniu do surowca innych odpadów ulegających fermentacji
beztlenowej i przeprowadzenie współfermentacji [31], która jest procesem bardziej
wydajnym i stabilnym poprzez zrównoważenie stosunku C:N surowca, uzupełnienie
niedoboru pierwiastków śladowych, poprawę zdolności buforowania i rozcieńczenia
związków hamujących [32].
Wysoka zawartość oleju w fusach kawowych (11–20% wagowych), w którego skład
wchodzą głównie kwas linolowy, palmitynowy i oleinowy [33], skłania do zbadania
możliwości wykorzystania ich jako surowca do produkcji biodiesla. Jest to biopaliwo,
wytwarzane w wyniku reakcji transestryfikacji z trójglicerydów znajdujących się
w produktach pochodzenia naturalnego. Obecnie biodiesel na skalę przemysłową otrzymywany jest przede wszystkim z olejów jadalnych takich jak olej słonecznikowy,
rzepakowy czy palmowy. Fakt ten sprawia, że stale poszukiwane są alternatywne surowce
naturalne, które nie stanowią konkurencji dla rynku spożywczego.

1.4.6. Prozdrowotne zastosowania SCG
Olej kawowy, oprócz wspomnianych kwasów tłuszczowych, zawiera związki takie
jak sterole (sitosterole; stygmasterole, kampesterole), przyczyniające się do zmniejszania
poziomu cholesterolu. Potencjalnie związki te mogłyby znaleźć zastosowanie przy
produkcji farmaceutyków. Ich zawartość w oleju kawowym wynosi ok. 5% [13, 17].
Ostatnie badania wykazują, że białka wyekstrahowane z SCG, takie jak np. globulina
11S, stanowią źródło peptydów o wysokiej aktywności biologicznej, mając działanie
antyoksydacyjne oraz hipotensyjne [34].
Oprócz peptydów fusy kawowe zawierają szereg innych związków regulujących
stres oksydacyjny. Wśród nich do najliczniejszych grup należą kwasy fenolowe oraz
flawonoidy. Związki te mogą znaleźć zastosowanie w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym czy kosmetycznym. Ponadto mogą być pomocne w walce z chorobami
nowotworowymi, sercowo-naczyniowymi, stanami zapalnymi, zaburzeniami pracy
wątroby oraz przy zapobieganiu procesom starzenia się skóry, które wywoływane są
przez reaktywne formy tlenu. Niektóre badania wskazują również na ich działanie
proregeneracyjne w stosunku do układu nerwowego i wpływ m.in. na pracę mózgu, co
pozwolić może na zapobieganie rozwojowi chorób neurodegeneracyjnych takich jak
choroba Alzheimera [35].
Najważniejszym fenolem obecnym w SCG jest kwas chlorogenowy, związek polifenolowy będący estrem kwasu chinowego i kwasu kawowego. Ma działanie przeciwutleniające, przeciwbakteryjne oraz przeciwzapalne. Bezpośrednio wpływa on na
metabolizm człowieka, regulując wydzielanie insuliny, a także wspomagając rozkładanie
tłuszczy w organizmie [36, 37].
Oddzielną grupą związków odpowiedzialnych za redukcję wolnych rodników są
melanoidyny. Są to polimery, które powstawać mogą w wyniku wypalania ziaren kawy.
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Mają silne właściwości przeciwutleniające, w związku z czym w żywności mogą one
pełnić funkcje zarówno konserwujące, jak i prozdrowotne [38].
Kofeina, naturalnie występująca w ziarnach kawowca, stanowić może do 3% ich
zawartości. Większość tego związku ekstrahowana jest w wyniku parzenia kawy,
a w fusach pozostaje ok. 0,02% tego związku. Kofeina stanowi powszechnie stosowany
środek stymulujący w kosmetyce, przemyśle spożywczym oraz farmakologicznym. Jej
stosowanie wpływa na ośrodkowy układ nerwowy oraz metabolizm. Badania naukowe
na temat kofeiny wykazały również, że prawdopodobnie korzystnie wpływa na redukcję
stresu oksydacyjnego powodującego uszkodzenia w nici DNA. Dodatkowo kofeina
może znaleźć zastosowanie w walce z nowotworami, np. białaczką – poprzez blokowanie ekspresji genu kodującego białko supresorowe nowotworów p53 czy też
zahamowanie proliferacji komórek [39].

2. Działalność firmy EcoBean, spin-offu Politechniki Warszawskiej
Już w 1996 roku Politechnika Warszawska podjęła pierwsze uchwały o powołaniu
struktur pozawydziałowych, których celem było prowadzenie badań możliwych do
skomercjalizowania w przemyśle. W 2013 roku na podstawie art. 86 ust. 1 oraz art. 86
ust. 5.2 Ustawy „Prawo o Szkolnictwie Wyższym” (z dnia 27 lipca 2005 roku
z późniejszymi zmianami) ustanowiono spółkę Instytut Badań Stosowanych (w skrócie
IBS), w którym uczelnia posiada 100% udziałów [40]. Jednym z zadań IBS jest wykorzystanie potencjału intelektualnego i technicznego Politechniki oraz transfer technologii.
Odbywa się to między innymi poprzez tworzenie spółek typu spin-off. Jedną spośród 25
powołanych do tej pory spółek jest firma EcoBean. Jej celem jest waloryzacja odpadu,
jakim są (zużyte) fusy kawowe – poprzez przeprocesowanie ich na nowe, przydatne
produkty, które mogą trafić ponownie na rynek konsumencki.
Najnowszym oraz najważniejszym obszarem badań prowadzonych na Politechnice
Warszawskiej przy współpracy z EcoBean jest wytwarzanie tzw. biorafinatów. Jest to
grupa produktów, które powstają poprzez procesy chemiczne (ekstrakcja) bądź
biotechnologiczne. Zaś kolejność i sposoby ich uzyskiwania stanowią obszerne knowhow spółki. Należy podzielić otrzymywane produkty (ujęte w tabeli 4) na:
• olej kawowy – olej o silnym i bogatym aromacie kawy palonej, jest lepką substancją
o intensywnym kolorze kawy. Obfituje w kwasy tłuszczowe ze znaczną zawartością
kwasu linolowego, palmitynowego i oleinowego, co czyni go korzystnym
dodatkiem zarówno do biodiesla (jako dodatek energetyczny), jak i preparatów
pielęgnacyjnych. Zawiera również niewielką ilość kofeiny oraz wysoki poziom
witaminy E, fitosteroli i przeciwutleniaczy [41-43];
• lignina – w tkankach roślinnych składnik nadający im wytrzymałość i sztywność.
Opracowano technologie selektywnej ekstrakcji ligniny z SCG. Planowane jest
wykorzystanie jej jako matrycy do biotworzyw i biopolimerów do druku 3D [4446], zaś w przemyśle HoReCa jako słomki do napojów. Materiał wytworzony
z ligniny z fusów kawy nadaje się do dalszej obróbki, a jednocześnie jest w pełni
biodegradowalny i bezpieczny dla środowiska [47, 48];
• antyoksydanty – SCG obfitują w przeciwutleniacze, które po wyekstrahowaniu
mogą służyć jako substrat do produkcji kosmetyków [49];
• kwas mlekowy (ang. lactic acid, LA) – wyprodukowany w procesie biotechnologicznym, z punktu widzenia spółki stanowi produkt pośredni, ponieważ jest dalej
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•

polimeryzowany do PLA. W związku z możliwością biosyntezy zarówno kwasu
L-mlekowego (L-LA), jak i D-mlekowego (D-LA) możliwe jest uzyskanie PLA
o różnych zawartościach poszczególnych enancjomerów oraz dzięki temu posiadających różne właściwości fizykochemiczne [50-54]. Planowane wdrożenie obejmuje
użycie L-polilaktydu do uzyskania kubków, talerzy, sztywnych opakowań, zaś
D-polilaktydu do otrzymywania materiałów gumowych;
dodatki paszowe – gips, który powstaje w wyniku neutralizacji fusów po hydrolizie
kwasem siarkowym za pomocą węglanu wapnia, jest na pierwszy rzut oka odpadem
stałym. Jednak wysoka zawartość SCG oznacza, że nadal będzie można waloryzować tę substancję. Drugim składnikiem jest biomasa bakterii kwasu mlekowego
będąca bardzo pożądanym dodatkiem, zaliczanym do GRAS (ang, generally
regarded as safe), który zawiera wiele składników nadających się do spożycia przez
bydło [55, 56].

Tabela 4. Podsumowanie produktów z SCG wraz z obecną wartością poziomu gotowości technologicznej
TRL (ang. technology readiness level)

Nazwa

TRL

Olej kawowy

8

Lignina

5

Antyoksydanty

3

PLA

7

Dodatki paszowe

3

Źródło: opracowanie własne na podstawie [60].

Celem firmy jest wybudowanie pierwszej w Polsce biorafinerii przetwarzającej SCG
na wymienione powyżej biorafinaty. Obecnie na Politechnice Warszawskiej trwają
badania w skali laboratoryjnej oraz półprzemysłowej.

2.1. Zmniejszanie śladu węglowego
Ślad węglowy to sumaryczna ilość wyemitowanych gazów cieplarnianych w trakcie
danego procesu. Celem ujednolicenia przekazu oraz możliwości porównywania ze sobą
różnych źródeł emisji gazów przelicza się ciepło pochłonięte przez dowolny z gazów
cieplarnianych jako wielokrotność ciepła, które zostałoby pochłonięte przez taką samą
masę CO2, stąd też jednostką śladu węglowego jest ekwiwalent dwutlenku węgla
oznaczany jako CO2e [58, 59].
Na rysunku 2 i w tabeli 5 przedstawiono działania w łańcuchu dostaw kawy, które
generują dodatnią emisję gazów cieplarnianych oraz działania podejmowane przez
EcoBean, które będą generować ujemną emisję gazów cieplarnianych i przez to są
ekologiczne.
Wszystkie wartości przeliczane są na odpowiednie udziały poszczególnych składników w 1 kg SCG.
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Przetwórstwo 1 kg kawy generuje 16,5 kg CO2e [60], charakterystyczną cechą tego
surowca jest wysoki udział sprzedaży detalicznej, np. w rozbudowanej sieci kawiarni.
Wyrzucenie kawy do śmieci generuje dodatkowe 0,7 kg CO2e. Każda alternatywa dla
wyrzucania zmniejszy ślad węglowy kawy o około 0,4 kg CO2e [61]. Dodatek oleju
kawowego do biodiesla [62] i produkcja PLA [63] w biorafinerii znacznie zmniejszają
ślad węglowy kawy. W przypadku ligniny – na wykresie zaznaczono dwie wielkości.
Pierwsza, oznaczona kolorem czarnym, odnosi się do klasycznej obróbki ligniny
i tworzenia związków siarki [64]. Proponowane rozwiązanie opiera się na wykorzystaniu
cieczy jonowych, które potocznie nazywane są „zielonymi rozpuszczalnikami” oraz
z racji swojej natury wykazują zdolności do wiązania CO2 [65]. Należy się spodziewać,
że ślad węglowy dla ekstrakcji ligniny będzie wynosił przynajmniej 0 kg CO2e albo
wręcz przyczyni się do redukcji ogólnego śladu węglowego. Jednak ten etap jest obecnie
rozwijany i w fazie badań, dlatego wartości te nie zostały uwzględnione w ostatecznych
obliczeniach. Wpływ dodatków paszowych należy jednoznacznie określić jako negatywny dla śladu węglowego, zakładana wartość wydaje się być prawie minimalna.
Z założenia dodatki paszowe są produktem ubocznym i powstają „przypadkowo”,
a jednocześnie mają określoną wartość dodaną, np. biomasę bakterii kwasu mlekowego
[66].
Trzeba jednak pamiętać, iż wartości te są obecnie w fazie weryfikacji i mogą ulec
zmianie.
Tabela. 5. Porównanie wartości kg CO2e dla poszczególnych źródeł emisji oraz spodziewana wartość redukcji
ogólnego śladu węglowego kawy

Źródło emisji kg CO2e
użytkowanie gruntów
uprawa kawy
przetwarzanie
transport
sprzedaż
składowanie na wysypisku
odzyskanie odpadów kawowych
alternatywna produkcja biodiesla
alternatywna produkcja ligniny
alternatywna produkcja PLA
alternatywna produkcja dodatków paszowych
Spodziewana redukcja śladu węglowego kawy
Źródło: opracowanie własne.
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+3,7
+10,4
+0,6
+0,1
+1,7
+0,7
-0,4
-0,6
+0,1
-1,4
-1,0
20%
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18,0
0,7

16,0
0,1

1,7

0,6

14,0

0,4

0,6

0,1
0,1

1,4
1,0

12,0

kg CO2e

10,0
10,4
8,0
6,0
4,0

2,0

3,7

0,0

Rysunek 2. Działania w łańcuchu dostaw kawy, które generują dodatnią emisję gazów cieplarnianych oraz
działania zmniejszające ślad węglowy podejmowane lub planowane. Źródło: opracowanie własne

3. Badania nad biotechnologiczną produkcją kwasu mlekowego
prowadzone w Katedrze Biotechnologii Środków Leczniczych
i Kosmetyków (KBŚLiK) Wydziału Chemicznego Politechniki
Warszawskiej
3.1. Wstęp
W piśmiennictwie podaje się, że cukry w postaci celulozy i hemicelulozy stanowią
od 38,6% do 53,3% suchej masy SCG (w zależności od źródła informacji). Rodzaje
monosacharydów uwalnianych w wyniku hydrolizy celulozy i hemicelulozy oraz ich
udział procentowy przedstawia rysunek 3.
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Rysunek 3. Monocukry uwalniane w wyniku hydrolizy SCG. Mannoza stanowi 39,5-44,5%, galaktoza 30,131,9%, glukoza 19,9-24,5% oraz arabinoza 3,9-6,6% SCG. Źródło: opracowanie własne na podstawie [12, 14]

Testy API przeprowadzone na wybranych szczepach bakterii mlekowych (ang. lactic
acid bacteria, LAB), wyizolowanych z różnych środowisk naturalnych i należących do
kolekcji budowanej w KBŚLiK (kolekcja WUT), wykazały, że wszystkie fermentują
glukozę, galaktozę i mannozę, czyli większość cukrów zawartych w SCG. Wcześniejsze
badania przeprowadzone w Katedrze wyłoniły trzy szczepy produkujące prawie
wyłącznie enancjomer L oraz jeden szczep produkujący w przewadze enancjomer D
kwasu mlekowego [67], co jest bardzo interesujące z punktu widzenia produkcji
polilaktydów o określonych właściwościach [68]. W odpowiedzi na propozycję współpracy z firmą spin-off PW – EcoBean – postanowiono sprawdzić, czy szczepy te oraz
inne, wyizolowane później, będą wydajnie produkowały kwas mlekowy na hydrolizacie
SCG i czy w związku z tym biotechnologiczna produkcja kwasu mlekowego z ich
udziałem może stać się elementem waloryzacji SCG w planowanej biorafinerii.

3.2. Materiał i metody
3.2.1. Szczepy bakterii kwasu mlekowego
W badaniach zastosowano szczepy LAB należące do kolekcji szczepów WUT,
wyizolowane ze środowisk naturalnych. Dokładną charakterystykę pochodzenia oraz
makroskopową przedstawia tabela 6. Szczepy są przechowywane w -80°C w postaci
zapasów glicerynowych.
Tabela. 6. Makroskopowa charakterystyka badanych w pracy szczepów LAB, należących do kolekcji WUT,
wyizolowanych z różnych środowisk. Nazwy szczepów z kolekcji WUT nie są wymieniane ze względu na
prawdopodobne zastosowanie wybranych szczepów w przemyśle

Szczep
WUT

Źródło pochodzenia LAB

X1

mleko krowie (Afryka)

X2
X3
X4

przefermentowany sok z
buraka (Polska, Mazowsze)
mleko wielbłądzicy
(Afryka)
mleko krowie (Polska,
Beskid Niski)

Charakterystyka makroskopowa (opis wzrostu na
szalkach z podłożem MRS)
kolonie średniej wielkości, okrągłe, lekko wypukłe
błyszczące, brzegi kolonii regularne, kolor
jasnokremowy
kolonie duże, okrągłe, wypukłe, błyszczące, brzegi
kolonii regularne, kolor beżowy
kolonie średniej wielkości okrągłe, wypukłe,
błyszczące, o regularnych brzegach koloru mlecznego
kolonie duże, płaskie, lekko rozlane, błyszczące, brzegi
kolonii nieregularne, lekko faliste, kolonie tarczowate,
ze zgrubieniem na środku, kolor jasno biały
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X5
X6

sok z kiszonej kapusty
(Polska, Podlasie)
sok z kiszonej rzodkiewki
(Polska, Mazowsze)

X7

kimchi własnego wyrobu

X8

kimchi własnego wyrobu

X9

kimchi własnego wyrobu

kolonie drobne, okrągłe, wypukłe, błyszczące, brzegi
kolonii równe, kolor mlecznobiały
kolonie średniej wielkości, okrągłe, wypukłe, brzegi
kolonii wyraźne i równomierne, kolor beżowy
kolonie duże i okrągłe, wypukłe, brzegi wyraźne, kolor
mleczny
kolonie małe, lekko wypukłe, brzegi równomierne,
kolor jasnobiały
kolonie duże i okrągłe, wypukłe, brzegi wyraźne, kolor
kremowy

Źródło: opracowanie własne

3.2.2. Fusy kawowe
Fusy kawowe są dostarczane przez firmę EcoBean i pochodzą z sektora HoReCa.
Przed przygotowaniem hydrolizatu do hodowli bakterii podlegają ekstrakcji za pomocą
heksanu i etanolu oraz suszeniu do zawartości wody ok. 4-6%.

3.2.3. Przygotowanie hydrolizatu SCG (SCGH)
Wysuszone fusy kawowe hydrolizowano w autoklawie (121°C, 0,5 h) za pomocą
kwasu siarkowego o stężeniu 25 g/L w stosunku masowym fusy:kwas = 1:9, neutralizowano z użyciem stałego CaCO3 do pH = 5,0-5,5, a następnie poddawano hydrolizie
enzymatycznej za pomocą preparatu Cellic CTec2 (Novozymes). Po oddzieleniu fusów
i osadu siarczanu wapnia za pomocą filtracji pod zmniejszonym ciśnieniem hydrolizat
sterylizowano w autoklawie i wykorzystywano jako pożywkę do hodowli bakterii.

3.2.4. Hodowle bakteryjne
Wszystkie hodowle bakteryjne prowadzono w 37°C. Hodowle rozpoczynano od
redukcyjnego posiewu bakterii wybranego szczepu, pobranych z zapasu glicerynowego,
na szalce z podłożem stałym MRS (Merck). Po 48 h pobierano jedną kolonię i inokulowano płynną pożywkę MRS (Merck). Namnożone przez noc bakterie służyły do
zaszczepiania płynnych pożywek (hydrolizatu SCG, MRS) i prowadzenia hodowli
w różnych układach eksperymentalnych. Hodowle eksperymentalne były prowadzone
w objętości (w zależności od eksperymentu) 50 ml, 100 ml oraz 1800 ml.
Wzrost i żywotność bakterii monitorowano pobierając próbki w momencie zaszczepienia pożywki (czas 0 h) oraz po 24 h, 48 h, 72 h i (w niektórych eksperymentach) po
96 h hodowli. Odpowiednio rozcieńczane bakterie (102, 104, 106 razy) wysiewano na
szalkach i po 48 h inkubacji szalek w 37°C liczono kolonie i obliczano liczbę jednostek
tworzących kolonie w 1 ml hodowli (jtk/ml).

3.2.5. Monitorowanie zakwaszania środowiska i produkcji kwasów
organicznych przez szczepy LAB
W pobieranych z hodowli próbkach (patrz punkt 4.2.4) mierzono pH i oznaczano
metodą enzymatyczną stężenie kwasu L-mlekowego, D-mlekowego oraz octowego przy
użyciu odpowiednich zestawów firmy Megazyme według protokołu producenta.
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3.3. Wyniki
3.3.1. Usuwanie inhibitorów wzrostu bakterii poprzez ekstrakcję etanolem
Pierwsze hodowle prowadzone na hydrolizacie z fusów kawowych (SCGH) nie
dawały pozytywnych rezultatów. Otrzymywane wyniki pomiarów pH w próbach płynu
hodowlanego pobieranych w czasie hodowli wskazywały na niewielkie zakwaszanie
podłoża hodowlanego, a odczyty z posiewów bakterii na szalki, wykonywanych
w trakcie prowadzenia hodowli, obrazowały znikomy wzrost bakterii lub też jego brak.
Rozpoczęto poszukiwania potencjalnych przyczyn zahamowania wzrostu bakterii
w pożywce SCGH. W publikacjach naukowych niejednokrotnie wskazywano na
obecność polifenoli w fusach oraz prawdopodobieństwo powstawania furfuralu oraz
5-hydroksymetylofurfuralu podczas hydrolizy kwaśnej [72]. Rozwiązaniem tego
problemu okazało się wprowadzenie dodatkowego etapu obróbki surowca, jakim jest
ekstrakcja etanolowa, która pozwoliła na usunięcie związków hamujących wzrost
bakterii. Proces ten przeprowadzany był na fusach pozbawionych oleju, przed etapem
hydrolizy chemicznej.
Optymalizowano warunki ekstrakcji etanolowej, stosując różny nadmiar etanolu
w stosunku do fusów. Na Rysunku 4 przedstawiono wpływ ekstrakcji SCG za pomocą
48% alkoholu etylowego zastosowanego w nadmiarze pięcio- i trzydziestokrotnym (1:5
i 1:30) na zakwaszanie pożywki w czasie trwania hodowli. Ekstrakcję etanolową prowadzono w dwóch wariantach czasowych: przez 2 h oraz przez 5 h, w temperaturze 50°C.
Hodowle prowadzono z użyciem szczepu WUT X2, który we wcześniejszych badaniach prowadzonych w KBŚLiK okazał się dobrym producentem kwasu L-mlekowego.
6

5,5

pH

5

4,5

4

3,5
0h
bez ekstrakcji
5h, 1:5

24h

48h
czas2h,
hodowli
1:5
5h, 1:30

72h
2h, 1:30
MRS

Rysunek 4. Wpływ ekstrakcji etanolowej SCG na zakwaszanie płynu hodowlanego przez szczep WUT X2
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Otrzymane wyniki wartości pH w poszczególnych czasach prowadzenia hodowli
potwierdziły zasadność zastosowania ekstrakcji etanolowej przed procesem hydrolizy
fusów kawowych. Usunięcie inhibitorów pozwoliło nie tylko na wzrost bakterii kwasu
mlekowego (nie pokazano), ale również na wyraźne zakwaszenie środowiska w części
z prób. Wyniki te skłoniły do zbadania zawartości enancjomerów kwasu mlekowego
i kwasu octowego w próbach, w których zastosowana została ekstrakcja (tab. 7).
Zbadane stężenia korelowały z obniżeniem pH. Największy uzysk kwasu mlekowego
widoczny był w próbie, w której prowadzono ekstrakcję przez 2 h w stosunku 1:5
(fusy:etanol). Natomiast najniższe wartości otrzymano w próbie, w której zastosowany
został duży nadmiar etanolu (1:30), a proces prowadzony był przez 5 h.
Tabela 7. Wpływ sposobu ekstrakcji etanolowej na produkcję kwasu L- i D-mlekowego oraz octowego przez
bakterie WUT X2

Próba
2 h, 1:5
2 h, 1:30
5 h, 1:5
5 h, 1:30
MRS

L-LA [g/l]
0h
72 h
0,28
3,53
0,27
2,60
0,16
2,20
0,43
0,74
0,20
11,60

D-LA [g/l]
0h
72 h
0,01
0,04
0,00
0,11
0,00
0,07
0,04
0,12
0,01
0,38

Kwas octowy [g/l]
0h
72 h
0,10
0,63
0,16
0,65
0,26
0,62
0,20
1,06
0,32
4,35

Źródło: opracowanie własne.

Otrzymane wyniki wskazują, że po 72h hodowli więcej kwasu mlekowego powstaje
przy zastosowaniu stosunku fusy:etanol = 1:5, ale konieczne są dalsze badania
prowadzące do ustalenia optymalnych parametrów tego procesu, takich jak stosunek
fusy:etanol, stężenie etanolu, temperatura, czas ekstrakcji. Bakterie hodowane w optymalnych warunkach na pożywce MRS produkowały po 72 godzinach ponad trzykrotnie
więcej kwasu mlekowego niż na SCGH przygotowanym z uwzględnieniem ekstrakcji
etanolowej, ale kwas octowy stanowił w tej próbie ok. 27% oznaczanych kwasów
karboksylowych, podczas gdy w próbie pobranej z hodowli prowadzonej na hydrolizacie
fusów ekstrahowanych pięciokrotnym nadmiarem etanolu ta wartość wynosiła tylko
15%. Jest to wynik korzystny z punktu widzenia planowanych dalszych etapów procesu,
obejmujących wydzielanie i oczyszczanie kwasu L-mlekowego.

3.3.2. Badanie wpływu suplementacji pożywki ekstraktem drożdżowym
na produktywność bakterii
Biorąc pod uwagę słabszą produkcję kwasu mlekowego na SCGH niż na pożywce
MRS, postanowiono sprawdzić efekt dodatku różnych stężeń ekstraktu drożdżowego
(ang. yeast extract, YE). Przeprowadzono również kontrolne hodowle na SCGH bez
suplementacji, na samym roztworze ekstraktu drożdżowego w wodzie oraz na MRS.

158

Waloryzacja odpadów branży HoReCa na przykładzie fusów kawowych

6,0

5,5

pH

5,0

4,5

4,0

3,5

3,0
0h

24h

48h

72h

96h

czas hodowli
SCGH + 0,5% YE

SCGH + 1,0% YE

SCGH + 2,0% YE

SCGH + 4,0% YE

0,5% YE
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SCGH
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Rysunek 5. Wpływ suplementacji SCGH za pomocą ekstraktu drożdżowego (YE) na zakwaszanie środowiska
przez szczep WUT X2

Przedstawione wyniki wskazują, że niewielki dodatek ekstraktu drożdżowego
przyspiesza wzrost bakterii i pozwala na efektywniejsze zachodzenie procesu fermentacji,
które widoczne jest poprzez zakwaszenie środowiska. W przypadku prób z dodatkiem
0,5%; 1,0% oraz 2,0% ekstraktu drożdżowego – osiągnięto pH niższe niż w próbach
kontrolnych SCGH bez suplementacji oraz w MRS. Natomiast większy dodatek YE (tj.
4%) nie powodował już tej zależności. Podobnie było w przypadku wzrostu bakterii na
suplementowanym hydrolizacie, który można było zaobserwować poprzez wykonywanie posiewów (nie pokazano). We wspomnianych dwóch pierwszych próbach (0,5%
oraz 1,0% YE) widoczne było duże zagęszczenie kolonii na szalkach, które następnie
malało wraz ze wzrostem stężenia ekstraktu drożdżowego. Należy jednak zauważyć, że
każda z prób różniła się wartością pH w czasie początkowym prowadzenia hodowli (tj.
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0 h). Dlatego też wyciąganie wniosków jedynie na podstawie zmiany pH staje się
w takim przypadku problematyczne.
Istotniejszym elementem tego eksperymentu było zbadanie stężenia kwasu mlekowego po 72 h i 96 h prowadzenia hodowli. Badaniu poddano trzy pierwsze suplementowane próby, odpowiednio z dodatkiem 0,5%, 1,0% i 2,0% ekstraktu drożdżowego.
Celem porównania zbadane zostały również: próba SCGH bez suplementacji oraz MRS.
Zrezygnowano z badania innych prób, zawierających większe stężenia YE, przez
wzgląd na ekonomię procesu oraz niewielkie spowolnienie wzrostu bakterii. Ekstrakt
drożdżowy nie stanowi surowca odpadowego, w związku z czym jego stosowanie
znacznie zwiększa koszty hodowli. Wyniki badania stężenia produktów fermentacji,
przedstawiono w tabeli 8.
Tabela 8. Produkcja kwasu L- i D-mlekowego oraz octowego w wybranych warunkach hodowli

Próba
SCGH
SCGH +
0,5%YE
SCGH +
1,0%YE
SCGH +
2,0%YE
MRS

0h
0,30

L-LA [g/l]
72 h
96 h
4,60
5,70

0h
0,08

D-LA [g/l]
72 h
96 h
0,28
0,35

Kwas octowy [g/l]
0h
72 h
96 h
0,23
0,31
1,75

0,40

6,85

9,11

0,09

0,58

0,77

0,11

0,39

0,58

0,37

8,45

10,06

0,08

0,75

0,69

0,15

0,37

0,79

0,35

8,81

-

0,16

0,70

-

0,18

0,60

-

0,32

11,21

-

0,05
0,78
„-” nie badano

-

0,36

1,42

-

Źródło: opracowanie własne.

Dodatek ekstraktu drożdżowego znacząco poprawił wydajność fermentacji. Uzysk
kwasu L-mlekowego, po 72 h hodowli, w przypadku próby z 0,5% zawartością YE
zwiększył się o 49% w stosunku do hodowli niesuplementowanej. Po 96 h hodowli
różnica ta wynosiła 60%.
Wśród badanych prób największe stężenie kwasu L-mlekowego uzyskano dla próby
z dodatkiem 2,0% ekstraktu drożdżowego. Uzyskana wartość nie różni się jednak
w sposób znaczący od próby z o połowę mniejszą zawartością YE. Dlatego też warto
rozważyć suplementację pożywki SCGH ekstraktem drożdżowym w stężeniach niższych
niż 2%, które pozwolą na wysoką wydajność procesu, a jednocześnie nie spowodują
drastycznego wzrostu jego kosztów. Przeprowadzony eksperyment skłania również do
dokładniejszego zbadania dynamiki wzrostu stosowanych szczepów bakterii oraz ich
produktywności na poszczególnych etapach hodowli. Należy także wziąć pod uwagę, że
te wstępne badania były prowadzone w kolbach, bez ustalenia identycznego pH na początku hodowli i kontrolowania pH podczas jej trwania, jak to ma miejsce w bioreaktorze.

3.3.3. Przegląd szczepów LAB kolekcji pod kątem produkcji L-LA i D-LA
na hydrolizacie z SCG
Jedną z ważniejszych zalet biotechnologicznej produkcji kwasu mlekowego jest
zdolność mikroorganizmów do produkcji jego pojedynczych enancjomerów [62-66].
Dlatego tak ważny jest dobór odpowiednich szczepów bakterii, które poprzez wykorzy160
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stywanie źródeł węgla, zawartych w hydrolizacie kawowym, będą z możliwie wysoką
wydajnością produkowały pojedyncze izomery kwasu mlekowego, chociaż racemat
również znajduje się w obszarze zainteresowań przemysłu.
Pod tym kątem przebadano kilka szczepów należących do kolekcji WUT, wyizolowanych z różnych środowisk (patrz tabela 6). Hodowle prowadzone były równolegle na
pożywce z hydrolizatu kawowego, suplementowanego 0,5% ekstraktem drożdżowym
oraz na pożywce MRS. Proces fermentacji prowadzony był w butelkach o pojemności
100 ml, przez 72 h. Przebieg procesu monitorowany był poprzez pomiar pH przedstawiony w tabeli 9, a także przez wysiewanie mikroorganizmów i zliczanie wyrosłych
kolonii. Po zakończeniu hodowli (tj. po 72 h) próbki podłoża hodowlanego zbadane
zostały pod kątem zawartości enancjomerów kwasu mlekowego oraz kwasu octowego.
Tabela 9. Wartości pH podczas prowadzenia hodowli poszczególnych szczepów z kolekcji WUT na
pożywkach z SCGH oraz MRS

Szczep WUT
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9

Pożywka
SCGH+YE
MRS
SCGH+YE
MRS
SCGH+YE
MRS
SCGH+YE
MRS
SCGH+YE
MRS
SCGH+YE
MRS
SCGH+YE
MRS
SCGH+YE
MRS
SCGH+YE
MRS

pH
0h
5,28
5,91
5,33
5,99
5,23
5,85
5,31
5,93
5,29
5,96
5,64
5,43
5,29
5,59
5,49
5,60
5,67
5,54

24h
4,86
4,15
4,58
4,17
4,71
3,99
4,53
4,23
4,84
4,10
4,86
3,78
4,72
3,51
5,25
4,46
5,34
4,49

48h
4,71
4,09
4,06
4,00
4,31
3,99
4,16
4,06
4,36
3,98
3,52
3,64
4,82
3,50
5,26
4,30
5,17
4,20

72h
4,84
4,14
3,95
4,05
4,22
4,04
4,09
4,08
4,18
4,07
3,38
3,64
4,83
3,57
5,24
4,27
5,15
4,02

ΔpH
0,44
1,77
1,38
1,94
1,01
1,81
1,22
1,85
1,11
1,89
2,26
1,79
0,46
2,02
0,25
1,33
0,52
1,52

Źródło: opracowanie własne.

Wyniki pomiarów pH w poszczególnych czasach trwania hodowli pozwalają
wyłonić kilku potencjalnych producentów kwasu mlekowego, którzy mogliby znaleźć
zastosowanie w biotechnologicznym przetwarzaniu fusów kawowych. Wśród nich
znalazły się szczepy WUT X2, WUT X3, WUT X4, WUT X5, WUT X6, dla których
zaobserwowano wyraźne obniżenie pH pożywki z SCGH. Wartości te były jednak
niższe (z wyjątkiem szczepu WUT X6) niż w przypadku MRS, co sugeruje konieczność
suplementacji pożywki innymi dodatkami niż ekstrakt drożdżowy lub/i zmianę
warunków hodowli.
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Rysunek 6. Zmiana pH dla poszczególnych szczepów kolekcji WUT po 72 h hodowli na pożywkach z SCGH
suplementowanym 0,5% YE oraz MRS. Źródło: opracowanie własne

Uzyskane wyniki otwierają drogę do planowania konkretnych badań nad zoptymalizowaniem warunków hodowli poszczególnych szczepów bakterii. Spośród parametrów
procesu fermentacji mlekowej istotne są przede wszystkim temperatura procesu, wartość
pH, czas oraz zawartość substancji odżywczych w hydrolizacie.
Określenie zawartości poszczególnych kwasów uzyskanych w wyniku prowadzenia
hodowli pozwala ocenić wydajność badanych szczepów oraz rodzaj uzyskiwanego
produktu podczas ich hodowli na SCGH i MRS. Wyniki analiz przedstawione zostały
w tabeli 10 oraz na rysunku 7. Największy uzysk kwasu mlekowego (suma L- i D-LA)
na pożywce z SCGH osiągnięty został dla szczepów WUT X2 oraz WUT X6. Na
pożywce MRS szczepy te produkują dwa razy więcej kwasu mlekowego. Pierwszy
z nich wytwarza głównie enancjomer L, natomiast drugi w obu przypadkach produkuje
racemat. W przypadku szczepu X7, uzysk kwasu mlekowego na MRS wyniósł 20,1 g/l
i był najwyższy spośród wszystkich badanych szczepów. Niestety, w hodowli na SCGH
uzysk racematu kwasu mlekowego wynosił jedynie 0,5 g/l.
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Tabela 10. Produkcja kwasu L- i D-mlekowego oraz octowego dla wybranych szczepów kolekcji WUT po 72
h hodowli na pożywkach z SCGH suplementowanym 0,5% YE oraz MRS

Szczep
WUT
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9

Pożywka
SCGH+YE
MRS
SCGH+YE
MRS
SCGH+YE
MRS
SCGH+YE
MRS
SCGH+YE
MRS
SCGH+YE
MRS
SCGH+YE
MRS
SCGH+YE
MRS
SCGH+YE
MRS

Stężenie w płynie pohodowlanym [g/l]
kwas L-mlekowy
kwas D-mlekowy
kwas octowy
0,48
0,51
0,24
4,49
4,79
2,46
5,46
0,22
0,45
9,03
2,72
1,62
1,44
1,34
0,38
4,74
6,55
1,96
4,14
0,18
0,38
10,10
4,91
1,27
2,28
1,41
0,20
5,51
4,60
1,38
3,51
3,37
0,65
10,56
7,98
2,32
0,58
0,28
0,55
10,84
10,11
3,59
0,06
0,28
0,18
1,01
5,57
2,32
0,19
0,09
0,29
5,73
3,71
2,53

Źródło: opracowanie własne.

Wyniki badań wskazują, że szczepy WUT X2 oraz X4 produkują w nadmiarze
enancjomer L kwasu mlekowego, podczas gdy szczep X8 jest producentem D-LA.
Pozostałe z badanych szczepów produkują racemat. Stężenie kwasu mlekowego
uzyskiwane w płynach pohodowlanych SCGH + 0,5% YE jest we wszystkich
przypadkach niższe aniżeli w MRS, co wskazuje na potrzebę dalszych badań.

3.4. Wnioski
Szczepy bakterii wyizolowanych ze środowiska mogą być wykorzystane do biotechnologicznej produkcji kwasu mlekowego z hydrolizatu zużytych fusów kawowych
(SCGH), ale w celu zwiększenia ilości produkowanego LA niezbędna jest optymalizacja
procesu obejmująca wiele parametrów, w tym dobór suplementacji pożywki, temperatury,
pH i typu hodowli (stacjonarna, półciągła, ciągła). Zaprezentowano badania wstępne,
planowane są badania optymalizacyjne w większej skali w bioreaktorze umożliwiającym
utrzymanie stałego pH podczas trwania hodowli.
Do uzyskania wzrostu LAB na SCGH niezbędna okazała się etanolowa ekstrakcja
fusów przeprowadzona przed etapem hydrolizy.
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Rysunek 7. Produkcja kwasu L- i D-mlekowego oraz octowego dla wybranych szczepów kolekcji WUT po
72 h hodowli na pożywkach z SCGH suplementowanym 0,5% YE oraz MRS. Źródło: opracowanie własne

4. Mariaż nauki i przemysłu
Badania naukowe są zwykle długotrwałe, a droga od badań do wdrożenia jest
najeżona trudnościami. Firmy przemysłowe z reguły oczekują od jednostek naukowych
rozwiązań natychmiast gotowych do zastosowania w produkcji. Jest to jedna z przyczyn,
z powodu których współpraca nauki z przemysłem nie jest łatwa, a podejmowane próby
takiej współpracy często nie dają oczekiwanych rezultatów.
Obok zespołu prowadzącego badania biotechnologiczne, na Wydziale Chemicznym
działa i współpracuje z EcoBean unikatowa jednostka – Laboratorium Procesów Technologicznych. Pracownicy LPT mają wieloletnie doświadczenie w projektowaniu
procesów technologicznych, powiększaniu skali, a także w samej produkcji rozmaitych
związków chemicznych i materiałów. W tym przypadku mariaż biotechnologii, technologii i przemysłu wydaje się udany i dobrze wróży na przyszłość.
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Rysunek 8. Produkcja enancjomerów kwasu mlekowego przez szczepy kolekcji WUT po 72 h hodowli na
pożywkach z SCGH suplementowanym 0,5% YE oraz MRS. Źródło: opracowanie własne

Rysunek 9. Obszary działalności Wydziału Chemicznego i firmy EcoBean. Źródło: opracowanie własne
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5. Podsumowanie
Do tej pory przeważająca ilość zużytych fusów pozostających po parzeniu kawy była
traktowana jako szkodliwy dla środowiska odpad, którego utylizacja jest kłopotliwa
i kosztowna. Badania wykazały, że SCG są bogatym źródłem biomasy zawierającym
wiele cennych substancji. Coraz więcej firm zaczyna przetwarzać SCG, dając kawie
drugie życie. Dotychczasowa działalność firmy EcoBean oraz prowadzone we współpracy z firmą badania na Wydziale Chemicznym, mające na celu opracowanie całkowitego wykorzystania SCG w procesie biorafinacji, wpisują się w założenia gospodarki
o obiegu zamkniętym i z pewnością w znaczący sposób przysłużą się ochronie
środowiska naturalnego.
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Waloryzacja odpadów branży HoReCa na przykładzie fusów kawowych
Streszczenie
W pracy podjęto problem, jakim jest gospodarka fusami pozostającymi po parzeniu kawy (SCG) oraz
przedstawiono propozycje rozwiązań, a także sposoby ich ponownego wykorzystania w ramach gospodarki
o obiegu zamkniętym. Rocznie na całym świecie konsumuje się ok. 10 milionów ton kawy, zaś z jednej tony
kawy powstaje do 600 kg SCG. Wraz ze wzrostem konsumpcji kawy rośnie ilość odpadów, a jednocześnie
przepisy Unii Europejskiej dążą do nakładania obowiązków ich selekcji i ponownego wykorzystania
(Dyrektywa UE 2008/98/WE). Przemysł kawowy charakteryzuje się wysokim poziomem emisji CO 2
w całym łańcuchu wartości – od rolnictwa, transportu i produkcji po konsumpcję i utylizację odpadów. Spółka
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EcoBean, spin-off Politechniki Warszawskiej, we współpracy z Wydziałem Chemicznym PW, ma na celu
stworzenie innowacyjnych rozwiązań dla branży HoReCa, ale także plantacji kawy i branży papierniczej.
Wdrożono już produkcję brykietów grillowych i kominkowych z SCG. Na Wydziale Chemicznym PW
trwają zaawansowane prace półtechniczne nad wydzieleniem oleju kawowego oraz prace laboratoryjne nad
uzyskiwaniem kwasu mlekowego. Powstaje obecnie projekt biorafinerii, w której SCG zostaną wszechstronnie wykorzystane do uzyskania cennych produktów oraz kompleksowego użycia wszystkich składników
w celu ich waloryzacji.
Praca podzielona jest na część literaturową, w której zreferowano potencjalne i wdrożone już sposoby
wykorzystania fusów kawowych, oraz część poświęconą wynikom badań laboratoryjnych autorów nad
biotechnologiczną produkcją kwasu mlekowego. Na wysuszonych SCG, z których wcześniej został wyekstrahowany olej, przeprowadzano ekstrakcję etanolową w celu pozyskania związków o charakterze antyoksydantów,
a następnie wysuszone fusy poddawano hydrolizie kwasowej oraz enzymatycznej i uzyskany hydrolizat
stosowano jako pożywkę do hodowli szczepów LAB. Hodowle monitorowano, wysiewając bakterie na
szalki i określając liczbę jednostek tworzących kolonie (jtk/ml), a w płynie pohodowlanym oznaczano pH
oraz stężenie kwasu L- i D-mlekowego metodą enzymatyczną. Wyniki prac pokazują, że fusy kawowe,
dzięki wysokiej zawartości cukrów i innych składników, są odpowiednią pożywką do wzrostu wyselekcjonowanych ze środowiska szczepów LAB, ale konieczna jest optymalizacja warunków hodowli bakterii
I poprawienie wydajności produkcji kwasu mlekowego. Enancjomery kwasu mlekowego będą między
innymi substratami do syntezy laktydów i biodegradowalnych polimerów – polilaktydów.
Słowa kluczowe: zużyte fusy kawowe, bakterie mlekowe, kwas mlekowy, biorafineria, EcoBean

Valorization of HoReCa waste on the example of coffee grounds
Abstract
The paper deals with the problem of spent coffee grounds (SCG) management and presents potential and
implemented solutions for their reuse within the circular economy. Annually around 10 million tons of coffee
are consumed globally, and from one ton of coffee up to 600 kg of SCG is produced. As coffee consumption
grows, so does the amount of waste, while European Union legislation seeks to impose obligations for its
selection and reuse (EU Directive 2008/98/EC). The coffee industry is characterized by high CO2 emissions
along the entire value chain - from agriculture, transport, and production to waste consumption and disposal.
EcoBean, a spin-off company of the Warsaw University of Technology, in cooperation with the Faculty of
Chemistry of the Warsaw University of Technology, aims to create innovative solutions for the HoReCa
industry, but also coffee plantations and the paper industry. Production of barbecue and fireplace briquettes
from SCG has already been implemented. At the Faculty of Chemistry of the Warsaw University of
Technology, semi-technical work on coffee oil separation and laboratory work on lactic acid production are
advanced. A biorefinery project is being developed in which SCG will be used to obtain valuable products
and all SCG components will be valorised. The paper is divided into a literature section, which reports on
potential and already implemented uses of coffee grounds, and a section devoted to the results of the authors'
laboratory research on the biotechnological production of lactic acid.
The dried SCG were subjected to ethanol extraction to obtain compounds of antioxidant character, and then
the dried grounds were subjected to acid and enzymatic hydrolysis. The obtained hydrolysate was used as
a medium for the culture of LAB strains. The cultures were monitored by seeding the bacteria on plates and
determining the number of colony forming units (cfu/ml). The pH values were determined in the culture
fluids, and concentrations of L- and D-lactic acid were assayed using the enzymatic method. The work results
show that spent coffee grounds, due to their high content of sugars and other components, are a suitable
medium for the growth of LAB strains selected from the environment. However, optimizing the bacterial
culture conditions and improving the efficiency of lactic acid production is necessary. Lactic acid enantiomers will be, among others, substrates for the synthesis of lactides and biodegradable polymers – polylactides.
Keywords: spent coffee grounds, lactic acid bacteria, lactic acid, biorefinery, EcoBean
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Rola grochu siewnego jako składnika mieszanek
z pszenżytem jarym w pobieraniu przez biomasę
metali ciężkich ze środowiska glebowego
1. Wprowadzenie
Biomagnifikacja oraz bioakumulacja metali ciężkich w środowisku stanowią coraz
szerszy problem dla wszystkich organizmów żywych, w tym również roślin [1]. Metale
ciężkie są definiowane jako metale o masie cząsteczkowej powyżej 20 g·mol-1 i gęstości
powyżej 5 g·cm-3 [2, 3]. Metale ciężkie są bardzo niebezpiecznymi zanieczyszczeniami
środowiska przede wszystkim ze względu na toksyczność, trwałość i niebiodegradowalność w sąsiednich środowiskach [4]. Głównymi źródłami metali ciężkich przedostających się do wszystkich elementów środowiska jest działalność antropogeniczna [5-8].
Na dzień dzisiejszy duże obszary gruntów ornych na świecie są skażone metalami
ciężkimi [9]. Zgodnie z szacunkami ONZ liczba ludności na świecie do 2050 roku ma
przekroczyć 9 miliardów, należy się więc spodziewać konieczności zwiększania gruntów
przeznaczonych pod uprawę roślin. Zwiększanie produkcji roślin może doprowadzić do
konieczności wykorzystania na cele rolnicze gleb marginalnych lub skażonych [10].
Rośliny mogą gromadzić metale ciężkie w różnym stopniu w zależności od ich stężenia
w otaczającym środowisku oraz cech gatunków roślin [1]. Rośliny mają zdolność
wchłaniania i przemieszczania metali ciężkich w różnych częściach morfologicznych
[11-13]. Według Miclean i in. [14] oraz Zhou i in. [15] metale ciężkie obecne w glebie
mogą być pobierane przez rośliny, a następnie kumulowane u zwierząt żywiących się
tymi roślinnymi, tym samym powodując skażenie żywności pochodzenia zwierzęcego.
Zdaniem Asati i in. [16] niektóre metale ciężkie są roślinom niezbędne do prawidłowego
rozwoju w niewielkich ilościach, natomiast ich większa koncentracja działa na nie
toksycznie. Jak podają Babst-Kosteckaa i in. [17] oraz Shanying i in. [18] – wysokie
stężenie metali ciężkich w środowisku wpływa istotnie na cechy fizjologiczne i morfologiczne roślin, w tym zahamowanie procesu fotosyntezy [19]. Na pobieranie przez rośliny
metali ciężkich wpływ mają warunku abiotyczne i biotyczne [20]. Rośliny stosują różne
mechanizmy, aby radzić sobie z wysokimi stężeniami metali ciężkich w środowisku.
Według Verbruggen i in. [21] oraz Antosiewicz i in. [22] metale ciężkie mogą być
usuwane z roślin poprzez asocjację mikoryzową, sekwestrację metali lub wydzielanie
związków organicznych z korzeni. Natomiast jeśli roślina nie jest w stanie uniknąć
pobierania metali ciężkich, aktywuje mechanizmy tolerancji na detoksykację [20].
Dodatkowo mikroorganizmy o znaczeniu agronomicznym, w tym ryzobakterie żyjące
rafal.gorski@puzim.edu.pl, Wydział Inżynierii i Ekonomii, Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego
Mościckiego w Ciechanowie, www.puzim.edu.pl.
2 anna.plaza@uph.edu.pl, Instytut Rolnictwa i Ogrodnictwa, Wydział Agrobioinżynierii i Nauki o Zwierzętach,
Uniwersytet Przytodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, www.irio.uph.edu.pl.
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Mościckiego w Ciechanowie, www.puzim.edu.pl.
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w symbiozie z roślinami bobowatymi, rozwinęły szereg mechanizmów do tolerancji
jonów metali ciężkich [23, 24]. Snapp i in. [25] wykazali również w przeprowadzonych
badaniach, że rośliny bobowate ograniczają pobieranie metali ciężkich z gleby. Wielu
autorów wskazuje także, że rośliny bobowate pozytywnie wpływają na żyzność gleb,
zwiększając dostępność składników odżywczych dla roślin uprawianych z nimi w mieszankach, tym samym zwiększając ich produktywność [26-29]. W dostępnej literaturze
brakuje badań określających pobieranie metali ciężkich ze środowiska glebowego przez
zieloną masę mieszanek grochu siewnego z pszenżytem jarym. Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu udziału komponentów w mieszance oraz
terminu zbioru na pobieranie metali ciężkich przez biomasę mieszanek grochu siewnego
z pszenżytem jarym, a ponadto udziału metali ciężkich w suchej masie mieszanek.

2. Eksperyment polowy
2.1. Materiały i metody
Eksperyment polowy przeprowadzono w latach 2016-2018 w Rolniczej Stacji
Doświadczalnej w Zawadach należącej do Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego
w Siedlcach. Ukształtowanie terenu było płaskie, erozja wodna nie występowała. Pod
względem przydatności rolniczej gleby te zaliczamy do kompleksu żytniego bardzo
dobrego, klasy bonitacyjnej IVb. Próbki gleby pobierano z głębokości 0-30 cm. Analizy
glebowe wykonano w Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Warszawie. Wartość
pH gleby w trakcie trwania eksperymentu wynosiła średnio 6.1. Skład granulometryczny
wartwy ornej gleby przed założeniem doświadczenia kształtował się następująco:
zawartość frakcji 2,0-0,5 mm – 61,78%, 0,5-0,02 mm – 16,91%, 0,02-0,002 mm –
13,31%, <0,002 – 8,00%. Zawartość przyswajalnych składników mineralnych w glebie
wynosiła: P 8,1 mg·100g-1 (metoda spektrofotometryczna), K 12,2 mg·100g-1 (metoda
fotometrii płomieniowej), Mg 5,2 mg·100g-1 (metoda atomowej spektrometrii absorpcyjnej ASA), a zawartość całkowita składników mineralnych: Cu 1,3 mg·ּkg-1 (ASA),
Zn 7,8 mg·ּkg-1 (ASA), Cr poniżej 12,7 mg·ּkg-1 (ASA), Ni 12,7 mgּ·kg-1 (ASA).
Zawartość próchnicy wynosiła 1,39%. Eksperyment założono w układzie split – blok,
w trzech powtórzeniach. W doświadczeniu badano dwa czynniki: I. Udział komponentów
w mieszance: groch siewny–siew czysty 100%, groch siewny 75% + pszenżyto jare
25%, groch siewny 50% + pszenżyto jare 50%, groch siewny 25% + pszenżyto jare 75%,
pszenżyto jare–siew czysty 100%. II. Termin zbioru: faza kwitnienia grochu siewnego
(BBCH 65), faza płaskiego zielonego strąka grochu siewnego (BBCH 79). Szczegółowy
wykaz mieszanek i ich ilość wysiewu: groch siewny 240 kg·ha-1, pszenżyto jare 220
kg·ha-1, groch siewny 180 kg·ha-1 + pszenżyto jare 55 kg·ha-1, groch siewny 120 kg·ha-1 +
pszenżyto jare 110 kg·ha-1, groch siewny 60 kg·ha-1 + pszenżyto jare 165 kg·ha-1. We
wszystkich latach badań przedplonem dla mieszanek był owies. W trzeciej dekadzie października stosowano nawozy fosforowo-potasowe w dawkach zależnych od składu chemicznego gleby, tj. 34,8 kg·ha-1 P, w formie superfosfatu potrójnego 46% i 99,2 kg·ha-1 K,
w formie 60% soli potasowej. W pierwszej dekadzie kwietnia przed siewem nasion
stosowano nawozy azotowe w formie saletry amonowej 34%. Na wszystkich obiektach,
z wyjątkiem grochu siewnego uprawianego w siewie czystym, stosowano 30 kg N·ha-1.
W fazie strzelania w źdźbło stosowano dodatkowo 50 kg N·ha-1 na pszenżyto jare
i 30 kg N·ha-1 na mieszanki grochu siewnego z pszenżytem jarym. Nasiona grochu siewnego
(odmiana Roch) i pszenżyta jarego (odmiana Milewo) wysiewano w pierwszej dekadzie
kwietnia zgodnie z pierwszym czynnikiem doświadczenia. Zbiór roślin przeprowadzono
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zgodnie z drugim czynnikiem doświadczenia: faza kwitnienia grochu siewnego (trzecia
dekada czerwca) i faza płaskiego zielonego strąka grochu siewnego (pierwsza dekada
lipca). W pobranym materiale roślinnym w suchej masie oznaczono zawartość metali
ciężkich metodą emisji ze wzbudzeniem w plazmie sprzężonej indukcyjnie i detektorem
optycznym (ICP – OES), wykorzystując spektrometr emisyjny Perkin Elmer Optima
8300. Pobieranie miedzi, cynku, chromu oraz niklu przez mieszanki grochu siewnego
z pszenżytem jarym obliczono jako iloczyn zawartości metali ciężkich w suchej masie
mieszanek i plonu suchej masy.
Otrzymane wyniki pobierania metali ciężkich przez mieszanki grochu siewnego
z pszenżytem jarym poddano analizie wariancji dla układu split–block. W przypadku
istotnych źródeł zmienności dokonano szczegółowego porównania średnich testem
Tukeya, przy poziomie istotności P ≤ 0,05. Do obliczeń statystycznych użyto algorytmów
własnych pisanych w Microsoft Excel 12.0.
Warunki termiczno-opadowe w latach prowadzenia badań były zróżnicowane (tab. 1).
Tabela 1. Warunki termiczno-wilgotnościowe w okresie wegetacji mieszanek grochu siewnego z pszenżytem
jarym w latach 2016–2018

VII

Średnie

9,1
6,9
13,1

Miesiące
V
VI
Temperatura [°C]
15,1
18,4
13,9
17,8
17,0
18,3

19,1
16,9
20,4

15,4
13,9
17,2

8,3

14,1

17,5

19,8

14,9

28,7
59,6
34,5

Opady [mm]
54,8
36,9
49,5
57,9
27,3
31,5

35,2
23,6
67,1

Suma
155,6
190,6
160,4

35,6

49,3

63,4

195,8

Lata

IV

2016
2017
2018
Średnia
wieloletnia
2016
2017
2018
Suma
wieloletnia

47,5

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze Stacji Meteorologicznej w RSD Zawady.

W sezonie wegetacyjnym 2016 odnotowano średnią temperaturę wyższą o 0,5ºC od
średniej wieloletniej, Podczas całego okresu wegetacji suma opadów była niższa o ponad
40 mm w porównaniu do sumy wieloletniej. W roku 2017 średnia temperatura podczas
okresu wegetacji była niższa o 1ºC w odniesieniu do średniej wieloletniej, z kolei suma
opadów była nieznacznie niższa od sumy wieloletniej. Średnia temperatura odnotowana
podczas okresu wegetacji w 2018 roku była o ponad 2ºC wyższa od średniej wieloletniej.
Natomiast suma opadów w porównaniu do średniej wieloletniej była niższa o 35,4 mm.

2.2. Wyniki
2.2.1. Pobieranie i udział miedzi w biomasie mieszanek grochu siewnego
z pszenżytem jarym
Analiza statystyczna wykazała istotny wpływ udziału komponentów w mieszance,
terminu zbioru oraz interakcji czynników doświadczenia na pobieranie miedzi przez
biomasę mieszanek grochu siewnego z pszenżytem jarym (tab. 2).
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Tabela 2. Pobieranie miedzi przez biomasę mieszanek grochu siewnego z pszenżytem jarym (średnie z lat
2016-2018)

Udział komponentów
w mieszance [%] (A)
groch siewny 100%
groch siewny 75% +
pszenżyto jare 25%
groch siewny 50% +
pszenżyto jare 50%
groch siewny 25% +
pszenżyto jare 75%
pszenżyto jare 100%
Średnia
NIR0,05
A
B
AxB

Termin zbioru (B) [g·ha⁻¹]
Faza kwitnienia
Faza płaskiego zielonego
grochu siewnego
strąka grochu siewnego
21,45
49,57

Średnia
[g·ha⁻¹]
35,51

35,83

61,42

48,63

46,07

72,93

59,50

28,84

46,32

37,58

20,14
30,47

34,01
52,85

27,07
5,74
4,36
7,63

Źródło: opracowanie własne.

Najwyższe pobieranie miedzi ujawniono w biomasie mieszanek grochu siewnego
z pszenżytem jarym o równym udziale obu komponentów (59,50 g·ha-1). Najniższe pobieranie miedzi uzyskano w biomasie pszenżyta jarego uprawianego w siewie czystym
(27,07 g·ha-1). Duża ilość pobierania miedzi przez mieszanki o równym udziale komponentów wywołana była znacznie wyższym plonowaniem mieszanek w porównaniu
do upraw w monokulturach. Wielu autorów wskazuje na wyższe plonowanie mieszanek
bobowato-zbożowych w porównaniu do upraw w monokulturach – zarówno zbóż, jak
i roślin bobowatych [30-32]. Badania przeprowadzone przez innych autorów [33-35],
analogicznie jak w badaniach własnych, wskazują na wyższe pobieranie miedzi przez
rośliny bobowate w porównaniu do zbóż. Opóźnienie terminu zbioru z fazy kwitnienia
do fazy płaskiego zielonego strąka grochu siewnego wywołało wzrost o 22,38 g·ha-1
pobierania miedzi przez biomasę mieszanek. Również wyniki uzyskane przez Lindström
i in. [36] w przeprowadzonym doświadczeniu nad koniczyną czerwoną i trawami wskazują
na zwiększone pobieranie miedzi przez rośliny wraz z rozwojem fenologicznym. Wykazano
interakcję, z której wynika najniższe pobieranie miedzi w uprawach grochu siewnego
i pszenżyta jarego w siewie czystym zebranych w fazie kwitnienia rośliny bobowatej.
Najwięcej miedzi pobierały mieszanki grochu siewnego z pszenżytem jarym o równym
udziale obu komponentów, zebrane w fazie płaskiego zielonego strąka grochu siewnego
(72,93 g·ha-1). Najwyższy udział miedzi w plonie suchej masy uzyskano z uprawy
grochu siewnego, najniższy zaś w przypadku pszenżyta jarego (tabela 3).
Tabela 3. Udział miedzi w suchej masie mieszanek grochu siewnego z pszenżytem jarym (średnie z lat 20162018)

Udział komponentów
w mieszance [%] (A)
groch siewny 100%
groch siewny 75% +
pszenżyto jare 25%

Termin zbioru (B) [‰]
Faza kwitnienia
Faza płaskiego zielonego
grochu siewnego
strąka grochu siewnego
0,0051
0,0043
0,0048

0,0040
174

Średnia
[‰]
0,0047
0,0044

Rola grochu siewnego jako składnika mieszanek z pszenżytem jarym
w pobieraniu przez biomasę metali ciężkich ze środowiska glebowego

groch siewny 50% +
pszenżyto jare 50%
groch siewny 25% +
pszenżyto jare 75%
pszenżyto jare 100%
Średnia

0,0045

0,0038

0,0041

0,0043

0,0036

0,0039

0,0043
0,0046

0,0034
0,0038

0,0039
-

Źródło: opracowanie własne.

Spośród mieszanek najwyższy udział miedzi wykazano w mieszance o 75% udziale
grochu siewnego i 25% pszenżyta jarego. Najniższy zaś w mieszance, w której groch siewny
stanowił 25% udziału w mieszance. Zbiór mieszanek w późniejszej z analizowanych faz
rozwojowych grochu siewnego powodował obniżenie udziału miedzi w plonie suchej
masy mieszanek. Otrzymaną zależność potwierdzają badania przeprowadzane przez
Owusu-Sekyere [37] nad roślinami łubinu, bobiku i pszenicy. Obniżenie poziomu
miedzi w plonie suchej masy mieszanek może być spowodowane rozcieńczeniem biomasy
poprzez jej przyrost. Miedź jest określana przez autorów [38-40] jako podstawowy
niezbędny pierwiastek śladowy dla funkcji biologicznych roślin i zwierząt. Według
Yruela [41] miedź jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania ponad 30 enzymów,
głównie katalizujących reakcje redoks. Jednak, jak podaje Khan [42] oraz Dresler i in.
[43], nadmiar miedzi powoduje toksyczne działanie na rośliny. Nadmiar miedzi u roślin
osłabia kiełkowanie, hamuje rozwój korzeni i pędów, generuje stres oksydacyjny
i powoduje tworzenie reaktywnych form tlenu [44]. Dodatkowo fitotoksyczność miedzi
w roślinach powoduje obniżenie pobierania niezbędnych składników odżywczych [45].

2.2.2. Pobieranie i udział cynku w biomasie mieszanek grochu siewnego
z pszenżytem jarym
Pobieranie cynku przez biomasę mieszanek grochu siewnego z pszenżytem jarym
było istotnie różnicowane przez badane czynniki doświadczenia oraz ich interakcję (tab. 4)
Tabela 4. Pobieranie cynku przez biomasę mieszanek grochu siewnego z pszenżytem jarym (średnie z lat
2016–2018)

Udział komponentów
w mieszance. [%] (A)
groch siewny 100%
groch siewny 75% +
pszenżyto jare 25%
groch siewny 50% +
pszenżyto jare 50%
groch siewny 25% +
pszenżyto jare 75%
pszenżyto jare 100%
Średnia
NIR0,05
A
B
AxB

Termin zbioru (B) [g·ha⁻¹]
Faza kwitnienia
Faza płaskiego zielonego
grochu siewnego
strąka grochu siewnego
176,06
660,79

Średnia
[g·ha⁻¹]
418,43

303,64

794,03

548,83

387,70

964,52

676,11

230,92

535,55

383,24

140,96
247,86

388,77
668,73

264,87
42,59
33,16
59,63

Źródło: opracowanie własne.
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Największą ilość cynku równą 676,11 g·ha-1 pobierały mieszanki o równym udziale obu
komponentów, najniższą zaś pszenżyto jare uprawiane w siewie czystym (264,87 g·ha-1).
Jak podaje Murtaza i in. [46] – symbioza roślin bobowatych z ryzobiami wiążącymi azot
wpływa pozytywnie na wzrost i plon zarówno roślin bobowatych, jak i roślin uprawianych z nimi w mieszance. Tym samym rośliny uprawne wytwarzają większą ilość
biomasy i są w stanie pobrać ze środowiska glebowego większą ilość metali. Dodatkowo
zdaniem Tak i in. [47] oraz Sánchez-Pardo i Zornoza [48] drobnoustroje symbiotyczne
mogą brać udział w poprawie tolerancji roślin na stres wywołany przez metale ciężkie
i tym samym odgrywać ważną rolę w poprawie wydajności fitoremediacji roślin. W przeprowadzonym doświadczeniu groch siewny uprawiany w czystym siewie oraz mieszanka
o udziale komponentów 25% + 75% odpowiednio grochu siewnego i pszenżyta jarego
pobierały podobne ilości cynku, nie różniące się między sobą w sposób istotny. Przeprowadzone doświadczenie polowe ujawniło istotnie większe pobieranie cynku przez
mieszanki zebrane w fazie płaskiego zielonego strąka grochu siewnego (668,73 g·ha-1) w porównaniu do mieszanek zebranych w fazie kwitnienia rośliny bobowatej (247,86 g·ha-1).
Również badania przeprowadzone przez innych autorów [49, 50] nad roślinami bobowatymi i zbożami wskazują na wzrost pobierania cynku wraz opóźnianiem terminu zbioru.
Interakcja badanych czynników doświadczenia ujawniła, że mieszanka o równym udziale
grochu siewnego i pszenżyta jarego zebrane w fazie płaskiego zielonego strąka charakteryzowała się największym pobieraniem omawianego pierwiastka śladowego – na poziomie 964,52 g·ha-1. Najmniejszą ilość cynku pobierały z kolei uprawy pszenżyta jarego
i grochu siewnego w siewach czystych, odpowiednio 140,96 g·ha-1 i 176,06 g·ha-1.
W badaniach własnych najwyższy udział cynku w suchej masie mieszanek grochu siewnego z pszenżytem jarym, równy 0,0498‰, wykazano w grochu siewnym uprawianym
w siewie czystym (tabela 5).
Tabela 5. Udział cynku w suchej masie mieszanek grochu siewnego z pszenżytem jarym (średnie z lat 20162018)

Udział komponentów
w mieszance [%] (A)
groch siewny 100%
groch siewny 75% +
pszenżyto jare 25%
groch siewny 50% +
pszenżyto jare 50%
groch siewny 25% +
pszenżyto jare 75%
pszenżyto jare 100%
Średnia

Termin zbioru (B) [‰]
Faza kwitnienia
Faza płaskiego zielonego
grochu siewnego
strąka grochu siewnego
0,0421
0,0574

Średnia
[‰]
0,0498

0,0403

0,0514

0,0458

0,0380

0,0498

0,0439

0,0342

0,0416

0,0379

0,0301
0,0369

0,0393
0,0479

0,0347
-

Źródło: opracowanie własne.

Dodatek grochu siewnego do mieszanki z pszenżytem jarym powodował istotny
wzrost udziału cynku w suchej masie mieszanek. Najniższy udział z kolei ujawniono
w pszenżycie jarym. Otrzymaną zależność należy tłumaczyć wpływem roślin bobowatych
na zwiększanie puli wymiennej metali i niemetali w środowisku glebowym. Jak donosi
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literatura [46, 51], wynika to z zakwaszania ryzosfery przez rośliny bobowate w wyniku
wydzielania dużej ilości H+ podczas procesu wiązania azotu. Tym samym niskie pH
gleby powoduje desorpcję metali z gleby, co umożliwia ich pobieranie przez rośliny [36,
52]. Badania własne ujawniły, że opóźnienie terminu zbioru mieszanek grochu siewnego
z pszenżytem jarym z fazy kwitnienia do fazy płaskiego zielonego strąka grochu siewnego
wywołuje wzrost udziału cynku w suchej masie. Cynk jest niezbędnym mikroelementem
w prawidłowym metabolizmie roślin, ważnym składnikiem anhydrazy węglanowej
i stymulatorem aldolazy, które biorą udział w metabolizmie węgla [53]. Według Tsonev
i Lidon [53] oraz Hassan i in. [54] niedobór lub nadmierna ilość tego metalu w środowisku glebowym powoduje hamowanie wzrostu i rozwoju roślin. Cynk może mieć również
pozytywny wpływ na tolerancję roślin na niedobory wody podczas wegetacji [55].

2.2.3. Pobieranie i udział chromu w biomasie mieszanek grochu siewnego
z pszenżytem jarym
W przeprowadzonym doświadczeniu udział komponentów w mieszance, termin
zbioru mieszanek oraz ich interakcja istotnie wpływały na pobieranie chromu przez
biomasę mieszanek grochu siewnego z pszenżytem jarym (tab. 6).
Tabela 6. Pobieranie chromu przez biomasę mieszanek grochu siewnego z pszenżytem jarym (średnie z lat
2016-2018)

Udział komponentów
w mieszance [%] (A)
groch siewny 100%
groch siewny 75% +
pszenżyto jare 25%
groch siewny 50% +
pszenżyto jare 50%
groch siewny 25% +
pszenżyto jare 75%
pszenżyto jare 100%
Średnia
NIR0,05
A
B
AxB

Termin zbioru (B) [g·ha⁻¹]
Faza kwitnienia
Faza płaskiego zielonego
grochu siewnego
strąka grochu siewnego
6,19
20,98

Średnia
[g·ha⁻¹]
13,58

15,09

54,88

34,99

23,30

81,29

52,29

21,01

70,41

45,71

17,26
16,57

69,71
59,46

43,48
4,83
3,76
5,94

Źródło: opracowanie własne.

Biomasa grochu siewnego charakteryzowała się najmniejszą ilością pobranego chromu
(13,58 g·ha-1). Największe pobieranie omawianego metalu ciężkiego na poziomie
52,29 g·ha-1 ujawniono w mieszance o równym udziale obu komponentów. Analizując
badania przeprowadzone przez innych autorów [56-58], można stwierdzić, że rośliny
bobowate pobierają mniejsze ilości chromu ze środowiska glebowego w porównaniu do
zbóż. Wpływ na największą ilość pobranego chromu przez biomasę mieszanek o równym
udziale obu komponentów grochu siewnego z pszenżytem jarym, podobnie jak w przypadku miedzi i cynku, miały największe uzyskiwane plony suchej masy. W przeprowadzonym badaniu nie wykazano również istotnej różnicy w poziomie pobieranie chromu
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przez mieszankę o 25% udziale grochu siewnego i 75% udziale pszenżyta jarego oraz przez
pszenżyto jare. W badaniach własnych uzyskana ilość pobranego chromu przez mieszanki
grochu siewnego z pszenżytem jarym zebrane w fazie kwitnienia grochu siewnego
sytuowała się na poziomie 16.57 g·ha-1. Ilość ta była istotnie niższa od tej uzyskanej
z mieszanek zebranych w późniejszej fazie rozwojowej rośliny bobowatej, która wynosiła
59,46 g·ha-1. Jak podaje Shankera i in. [59], translokacja chromu z korzeni do pędów roślin
jest bardzo powolna. Dlatego też należy przypuszczać, że opóźnienie terminu zbioru
powoduje wzrost poziomu translokacji chromu z korzeni do pędów roślin, a tym samym
zwiększenie jego pobierania z plonem zielonej masy. Również wyniki uzyskane przez
Lapido i Dohorty [60] wskazują na wpływ fazy rozwojowej roślin w momencie zbioru
na ilość chromu w biomasie. Wykazano interakcję, z której wynika, że najniższym
pobieraniem chromu charakteryzowała się uprawa grochu siewnego zebrana w fazie
kwitnienia. Największą ilość omawianego metalu ciężkiego uzyskano z mieszanki
o równym udziale grochu siewnego i pszenżyta jarego zebranej w fazie płaskiego zielonego strąka grochu siewnego. W przeprowadzonym doświadczeniu najmniejszy udział
chromu w plonie suchej masy, równy 0,0017‰, uzyskano z uprawy grochu siewnego,
najwyższy zaś z pszenżyta jarego (0,0054‰). Przedstawia to tabela 7.
Tabela 7. Udział chromu w suchej masie mieszanek grochu siewnego z pszenżytem jarym (średnie z lat 20162018)

Udział
komponentów w
mieszance [%] (A)
groch siewny 100%
groch siewny 75% +
pszenżyto jare 25%
groch siewny 50% +
pszenżyto jare 50%
groch siewny 25% +
pszenżyto jare 75%
pszenżyto jare 100%
Średnia

Termin zbioru (B) [‰]
Faza kwitnienia
Faza płaskiego zielonego
grochu siewnego
strąka grochu siewnego
0,0015
0,0018

Średnia
[‰]
0,0017

0,0020

0,0036

0,0028

0,0023

0,0042

0,0032

0,0031

0,0055

0,0043

0,0037
0,0025

0,0070
0,0044

0,0054
-

Źródło: opracowanie własne.

Tym samym zwiększenie udziału pszenżyta jarego w mieszance z grochem siewnym
powodowało wzrost udziału chromu w plonie suchej masy mieszanek. W przypadku
zbioru mieszanek w fazie kwitnienia grochu siewnego uzyskano udział chromu w suchej
masie na poziomie 0,0025‰. Opóźnienie terminu zbioru mieszanek do fazy płaskiego
zielonego strąka powodowało wzrost udziału omawianego metalu ciężkiego o ponad
43%, aż do poziomu 0,0044‰. Symbioza grochu siewnego z bakteriami Rhizobium
leguminosarium powoduje obniżenie udziału chromu w uzyskiwanej biomasie. Według
Hao i in. [61] oraz Stambulskiej i in. [62] w roślinach bobowatych chrom jest przede
wszystkim akumulowany w wytwarzanych brodawkach korzeniowych. Akumulacja
chromu w brodawkach korzeniowych obniża transport chromu do innych części roślin,
umożliwiając wytworzenie skutecznych mechanizmów obrony. Tym samym zmniejsza
się wpływ toksyczności metali ciężkich na rośliny przy jednoczesnym zmniejszaniu
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zawartości metali w środowisku glebowym. Dlatego też rośliny uprawiane w mieszankach
z roślinami bobowatymi pobierają mniejsze ilości chromu ze względu na jego obniżoną
dostępność w glebie. Chrom nie odgrywa zasadniczej roli we wzroście lub metabolizmie
roślin, ale, jak wskazuje Gonzales i in. [57], jest metalem silnie toksycznym dla roślin.
Według doniesień literaturowych [63-65] pobieranie chromu powoduje wiele niekorzystnych skutków, takich jak zahamowanie kiełkowania i wzrostu siewek, zmniejszenie
biomasy korzeni i pędów, co ostatecznie prowadzi do znacznego obniżenia plonowania.

2.2.4. Pobieranie i udział niklu w biomasie mieszanek grochu siewnego
z pszenżytem jarym
W przeprowadzonych badaniach analiza statystyczna ujawniła istotny wpływ udziału
komponentów w mieszance, terminu zbioru oraz ich interakcji na pobieranie niklu przez
biomasę mieszanek grochu siewnego z pszenżytem jarym (tab. 8).
Tabela 8. Pobieranie niklu przez biomasę mieszanek grochu siewnego z pszenżytem jarym (średnie z lat
2016-2018)

Udział
komponentów w
mieszance [%] (A)
groch siewny 100%
groch siewny 75% +
pszenżyto jare 25%
groch siewny 50% +
pszenżyto jare 50%
groch siewny 25% +
pszenżyto jare 75%
pszenżyto jare 100%
Średnia
NIR0,05
A
B
AxB

Termin zbioru (B) [g·ha⁻¹]
Faza kwitnienia
Faza płaskiego zielonego
grochu siewnego
strąka grochu siewnego
7,07
24,24

Średnia
[g·ha⁻¹]
15,65

15,53

44,54

30,04

23,96

71,09

47,52

19,45

56,03

37,74

15,99
16,40

57,81
50,74

36,90
4,36
3,41
5,77

Źródło: opracowanie własne.

Najniższe pobieranie niklu, równe 15,65 g·ha-1, uzyskano z uprawy grochu siewnego.
Uprawa mieszanek o udziale komponentów 50% + 50% grochu siewnego i pszenżyta
jarego wykazała największe pobieranie niklu na poziomie 47,52 g·ha-1. Również Syam
i in. [66] uzyskali w przeprowadzonym przez siebie doświadczeniu wyższe pobieranie
niklu ze środowiska glebowego w mieszance soi z roślinami niebobowatymi w porównaniu do uprawy soi w siewie czystym. Autorzy wskazali że, jest to wynikiem znacznego
zwiększenia produkcji biomasy upraw mieszanych w porównaniu do upraw w monokulturach. Wyniki badań przeprowadzonych przez Edulamudi i in. [67] ujawniły znaczną
akumulację niklu w brodawkach roślin bobowatych żyjących w symbiozie z bakteriami
Rhizobium leguminosarium, przy jednoczesnym obniżeniu zawartości tego metalu
w środowisku glebowym. Można zatem przypuszczać, że symbioza roślin bobowatych
z bakteriami Rhizobium leguminosarium ogranicza możliwość pobierania niklu przez
rośliny uprawiane z nimi w mieszance. Z kolei badania przeprowadzone przez Wysokiń179
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skiego i Kuziemską [68] wskazują na znacznie wyższą koncentrację niklu w korzeniach
roślin bobowatych w porównaniu do części nadziemnych. Tym samym najniższe pobieranie niklu przez groch siewny uzyskane w badaniach własnych wynika z powolnej
translokacji tego metalu z korzeni do pędów grochu siewnego. W przeprowadzonych
badaniach pobieranie niklu przez pszenżyto jare i mieszankę grochu siewnego z pszenżytem jarym o udziale komponentów odpowiednio 25 + 75% było na porównywalnym,
nie różniącym się w sposób istotny, poziomie. Badania własne wykazały, że opóźnienie
terminu zbioru z fazy kwitnienia do fazy płaskiego zielonego strąka grochu siewnego
powoduje istotny wzrost pobierania niklu przez biomasę analizowanych mieszanek.
Mieszanki zebrane we wcześniejszej fazie rozwojowej rośliny bobowatej wykazywały
pobieranie niklu równe 16,4 g·ha-1, zaś mieszanki zebrane w późniejszej, spośród analizowanych, fazie rozwojowej – aż 50,74 g·ha-1. Również badania przeprowadzone przez
innych autorów [68, 69] wykazały wzrost pobierania niklu przez rośliny bobowate wraz
z opóźnieniem terminu zbioru. W przeprowadzonym doświadczeniu polowym ujawniono
interakcję udziału komponentów w mieszance i terminu zbioru, z której wynika, że najniższą ilość niklu pobierała uprawa grochu siewnego zbierana w fazie kwitnienia. Najwyższą
zaś ilość pobranego niklu, równą 71.09 g·ha-1, ujawniono w biomasie mieszanki grochu
siewnego z pszenżytem jarym o równym udziale obu komponentów, zebranej w fazie
płaskiego zielonego strąka grochu siewnego. W badaniach własnych najniższy udział
niklu w plonie suchej masy mieszanek grochu siewnego z pszenżytem jarym, na poziomie
0,0019 ‰ ujawniono w grochu siewnym uprawianym w siewie czystym, najwyższy zaś,
równy 0,0046 ‰, w pszenżycie jarym (tab. 9).
Tabela 9. Udział chromu w suchej masie mieszanek grochu siewnego z pszenżytem jarym (średnie z lat 20162018)

Udział
komponentów w
mieszance [%] (A)
groch siewny 100%
groch siewny 75% +
pszenżyto jare 25%
groch siewny 50% +
pszenżyto jare 50%
groch siewny 25% +
pszenżyto jare 75%
pszenżyto jare 100%
Średnia

Termin zbioru (B) [‰]
Faza kwitnienia
Faza płaskiego zielonego
grochu siewnego
strąka grochu siewnego
0,0017
0,0021

Średnia
[‰]
0,0019

0,0021

0,0029

0,0025

0,0023

0,0037

0,0030

0,0029

0,0044

0,0036

0,0034
0,0025

0,0058
0,0038

0,0046
-

Źródło: opracowanie własne.

Analogicznie jak w przypadku chromu, dodatek pszenżyta jarego do mieszanki z grochem siewnym wywoływał wzrost udziału niklu w suchej masie mieszanek. Przeprowadzone badania ujawniły wzrost udziału niklu w suchej masie mieszanek grochu siewnego
z pszenżytem jarym wraz z opóźnieniem terminu zbioru z fazy kwitnienia do fazy płaskiego
zielonego strąka grochu siewnego. Zdaniem Ahmad i Ashraf [70] oraz Mitra [71] niedobory niklu powodują opóźnienie powstawania brodawek korzeniowych i tym samym
zmniejszenie wiązania azotu przez rośliny bobowate. Jednak zdaniem tych samych
autorów niedobory niklu w warunkach polowych są bardzo rzadko spotykane ze
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względu na bardzo niskie zapotrzebowanie roślin na ten pierwiastek. Znacznie częściej
w środowisku glebowym występują nadmierne ilości niklu. Według Aqeel i in. [72]
nikiel w wyższych stężeniach jest metalem fitotoksycznym, powodującym zaburzenie
kiełkowania, zmniejszenie produkcji biomasy, pobierania składników pokarmowych ze
środowiska glebowego.

3. Podsumowanie
Groch siewny uprawiany w mieszankach z pszenżytem jarym ma istotny wpływ na
pobieranie metali ciężkich przez biomasę mieszanek oraz na udział metali ciężkich
w plonie suchej masy mieszanek. Biomasa mieszanek grochu siewnego z pszenżytem
jarym o równym udziale obu komponentów charakteryzowała się największym pobieraniem miedzi, cynku, chromu i niklu, głównie za sprawą wysokiego plonu suchej masy
tych mieszanek. Najniższe pobieranie miedzi i cynku wykazało pszenżyto jare uprawiane
w siewie czystym, zaś chromu i niklu – groch siewny, również uprawiany w czystym siewie.
Mieszanki zebrane w fazie płaskiego zielonego strąka grochu siewnego charakteryzowały się znacznie wyższym pobieraniem analizowanych metali ciężkich ze środowiska
glebowego w porównaniu do mieszanek zebranych w fazie kwitnienia rośliny bobowatej.
Zbiór mieszanek w późniejszym terminie powodował znaczny przyrost biomasy, tym
samym pobierana ilość metali ciężkich znacznie wzrasta. Zbiór mieszanek o równym
udziale grochu siewnego i pszenżyta jarego w fazie płaskiego zielonego strąka pozwala
uzyskać wysoki poziom pobierania metali ciężkich, tym samym uprawa takiej mieszanki
może być istotna z punktu widzenia fitoakumulacji. Największy udział miedzi i cynku
w suchej masie wykazała uprawa groch siewnego, najniższe zaś pszenżyta jarego. Z kolei
najniższy udział chromu i niklu groch siewny uprawiany w siewie czystym, najwyższy
zaś pszenżyto jare uprawiane w siewie czystym. Tym samym zwiększenie udziału grochu
siewnego z pszenżytem jarym wywoływało wzrost udziału miedzi i cynku, a obniżenie
chromu i niklu w plonie suchej masy. Opóźnienie terminu zbioru mieszanek grochu
siewnego z pszenżytem jarym z fazy kwitnienia do fazy płaskiego zielonego strąka grochu
siewnego powodowało wzrost udziału cynku, chromu i niklu, natomiast obniżenie udziału
miedzi w suchej masie mieszanek. Uprawa mieszanek bobowato – zbożowych pozwala
ograniczyć udział szczególnie szkodliwych metali ciężkich, takich jak chrom i nikiel,
w uzyskiwanej biomasie. Zatem pozwala uzyskać biomasę możliwą do wykorzystania
w żywieniu zwierząt bez ryzyka skażenia żywności, odpawiadającą wymogom Rozporządzenia Komisji (WE) NR 1334/2003 z dnia 25 lipca 2003 r. [73]. Jednak ze względu
na postępującą urbanizację i coraz większą ilość zanieczyszczeń, zwłaszcza pochodzenia
antropogenicznego, przedostających się do środowiska, zaleca się stały monitoring metali
ciężkich w paszach dla zwierząt.
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Rola grochu siewnego jako składnika mieszanek z pszenżytem jarym
w pobieraniu przez biomasę metali ciężkich ze środowiska glebowego
Streszczenie
Postępujący proces urbanizacji oraz ciągły rozwój przemysłu powoduje przedostawania się do środowiska
naturalnego coraz większych ilości metali ciężkich. Zjawisko to może powodować ryzyko pogorszenie
plonów roślin uprawnych, jak i ich skażenia. Rośliny bobowate mogą powodować obniżone pobieranie
metali ciężkich ze środowiska glebowego, zwłaszcza tych działających toksycznie na rośliny. Celem przeprowadzonych badań było określenie ilości pobierania miedzi, cynku, chromu i niklu przez mieszanki
grochu siewnego z pszenżytem jarym oraz udziału tych metali ciężkich w plonie suchej masy mieszanek.
Eksperyment polowy przeprowadzano w latach 2016–2018 w RSD w Zawadach, należącej do Uniwersytetu
Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Analizowano dwa czynniki doświadczenia: I. Udział komponentów w mieszance: groch siewny – 100%, groch siewny 75% + pszenżyto jare 25%, groch siewny 50% +
pszenżyto jare 50%, groch siewny 25% + pszenżyto jare 75%, pszenżyto jare – 100%. II. Termin zbioru:
faza kwitnienia grochu siewnego, faza płaskiego zielonego strąka grochu siewnego. Największą ilość
analizowanych metali ciężkich pobierała mieszanka o równym udziale obu komponentów. Mieszanki grochu
siewnego z pszenżytem jarym zebrane w fazie płaskiego zielonego strąka grochu siewnego pobierały ze środowiska glebowego większą ilość metali ciężkich w porównaniu do mieszanek zebranych we wcześniejszej
fazie rozwojowej. Spośród analizowanych mieszanek – biomasa mieszanki o udziale 75% + 25% odpowiednio grochu siewnego i pszenżyta jarego charakteryzowała się największym udziałem miedzi i cynku
oraz najniższym chromu i niklu w suchej masie. Opóźnienie terminu zbioru mieszanek powodowało wzrost
udziału cynku, chromu i niklu oraz obniżenie udziału miedzi w plonie suchej masy. Uprawa mieszanki
grochu siewnego z pszenżytem jarym o udziale komponentów odpowiednio 75 + 25% i jej zbiór w fazie
kwitnienia grochu siewnego pozwalały uzyskać biomasę o stosunkowo niskim udziale metali ciężkich.
Słowa kluczowe: groch siewny, pszenżyto jare, mieszanka, metale cieżkie

The role of field pea as a component of mixtures with spring triticale in biomass
uptake of heavy metals from the soil environment
Abstract
The progressive process of urbanisation and continuous industrial development results in an increasing
amount of heavy metals being released into the environment. This phenomenon may cause the risk of
worsening crop yields and their contamination. Legumes plants may cause a decrease in the uptake of heavy
metals from the soil environment, especially those having a toxic effect on plants. The aim of this study was
to determine the uptake of copper, zinc, chromium and nickel by mixtures of field pea and spring triticale
and the share of these heavy metals in the dry matter yield of the mixtures. The field experiment was
conducted in 2016-2018 in the RSD in Zawady belonging to the University of Natural Sciences and
Humanities in Siedlce. Two factors of the experiment were analysed: I. Share of components in the mixture:
field pea – 100%, field pea 75% + spring triticale 25%, field pea 50% + spring triticale 50%, field pea 25%
+ spring triticale 75%, spring triticale – 100%. II. Harvesting date: flowering stage of field pea, flat green
pod stage of field pea. The highest amount of the analysed heavy metals was uptake by the mixture with an
equal share of both components. The mixtures of field pea and spring triticale harvested at the stage of flat
green pod of field pea uptake a higher amount of heavy metals from the soil environment, compared to the
mixtures harvested at an earlier developmental stage. Of the mixtures analysed, the biomass of the 75% +
25% mixture of field pea and spring triticale, respectively, was characterised by the highest proportion of
copper and zinc and the lowest chromium and nickel in dry matter. Delaying the harvest date of the mixtures
resulted in an increase in the proportion of zinc, chromium and nickel and a decrease in the proportion of
copper in the dry matter yield. The cultivation of a mixture of field pea with spring triticale with the share of
the components 75 + 25%, respectively, and its harvesting at the field pea flowering stage allows obtaining
biomass with a relatively low share of heavy metals.
Keywords: field pea, spring triticale, mixture, heavy metals
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Postawy młodych ludzi wobec środowiska –
co wiemy z badania PISA
1. Wprowadzenie. Świat dzisiaj
Żyjemy w czasach, w których dzięki upowszechnieniu nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych i szeroko rozumianej globalizacji zmiany społeczne zachodzą
dużo szybciej niż miało to miejsce kilkaset, a nawet kilkadziesiąt lat temu. Taki postęp
przyczynił się do niesamowitego skoku w praktycznie każdej dziedzinie życia i funkcjonowania człowieka. Odcisnął on jednak również swoje piętno między innymi na środowisku przyrodniczym, które w bardzo gwałtowny sposób zostało zmuszone do dźwignięcia
wymogów zmieniającego się społeczeństwa. Z tego powodu, jednym z palących problemów współczesnego świata jest kryzys środowiskowy.
Skoro świat zmienia się tak bardzo dynamicznie warto zadać pytanie, czy jesteśmy
do tych zmian przygotowani, czy przygotowani są młodzi ludzie. Czy obecna edukacja
szkolna spełnia wymogi tego zmieniającego się świata? Czy w szkole uczymy zagadnień,
które będą w przyszłości przydatne podczas działań na rzecz środowiska przyrodniczego?
Od czego powinniśmy zacząć i w jaki sposób mówić o przyrodzie? Jak dobrze uczniowie
czują się poinformowani w tematach kryzysu środowiskowego? Czy ich wiedza opiera
się na materiałach przekazywanych w szkole, czy tekstach lub filmach dostępnych np.
w Internecie? W jaki sposób przygotowywać młodych ludzi do życia w zinformatyzowanym społeczeństwie z nieograniczonym dostępem do wiedzy, ale także przepełnionym
szumem informacyjnym? [1] Na część z postawionych wyżej pytań stara się odpowiedzieć badanie PISA (Programme for International Student Assessment), czyli największe
badanie edukacyjne na świecie, prowadzone w kilkudziesięciu krajach od ponad 20 lat [2].
W niniejszej publikacji przedstawiono wybrane zagadnienia z badania PISA, a jako
cel analiz przyjęto próbę odpowiedzi na następujące pytania:
1. Czy polscy uczniowie czują się dobrze poinformowani co do zagadnień dotyczących środowiska naturalnego?
2. Czy polscy uczniowie uważają, że w przeciągu najbliższych 20 lat sytuacja związana ze środowiskiem naturalnym ulegnie poprawie (czy pogorszeniu)?
3. Na ile polscy uczniowie są kompetentni w rozwiązywaniu różnego typu problemów
dotyczących zarówno tematów prozdrowotnych, jak i prośrodowiskowych?
4. Jaką wiedzę mają polscy uczniowie w zakresie tego jak działa nauka?

2. Badanie umiejętności i postaw uczniów, PISA
Badanie PISA sprawdza umiejętności piętnastolatków w trzech głównych dziedzinach
uznanych przez społeczność międzynarodową za podstawy wykształcenia współczesnego
człowieka. Są to: myślenie matematyczne (mathematics literacy), rozumienie czytanego
Pracownia Dydaktyki Biologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski, mm.chrzanowski@uw.edu.pl.
Zespół Badań Międzynarodowych, Instytut Badań Edukacyjnych, b.ostrowska@ibe.edu.pl.
3 Pracownia Dydaktyki Biologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski, p.scislewska@uw.edu.pl.
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tekstu (reading literacy) i rozumowanie w naukach przyrodniczych (science literacy) [2].
Polska uczestniczy w badaniu od samego początku, czyli od 2000 roku. Wyniki badania
ogłaszane są co trzy lata, ostatnio w 2020 roku [3].
Badanie PISA zawiera dwa główne komponenty – kognitywny z pytaniami testowymi,
sprawdzający umiejętności odnoszące się do wiedzy, oraz kontekstowy z pytaniami
kwestionariuszowymi.
W części kognitywnej pomiaru z zakresu rozumowania w naukach przyrodniczych
przed wszystkim należy zwrócić uwagę na to, że badanie PISA nie sprawdza stricte wiadomości, np. tego, czy uczeń potrafi przedstawić cykl Krebsa czy systematykę owadów,
nie punktuje sprawnego uzupełnia równania chemicznego czy przekształcenia wzorów
na prędkość, a w szczególności nie pyta o definicje. W badaniu tym mniej ważne jest
odtworzenie wiadomości, a ważniejsze jest wykazanie się umiejętnością stosowania
wiedzy przyrodniczej oraz sposobów myślenia charakterystycznych dla nauk przyrodniczych. Często w zadaniach niezbędne wiadomości podane są we wprowadzeniu, a pomiar
skupiony jest na sprawdzeniu, czy uczniowie potrafią:
• umiejętnie postawić pytanie;
• zastosować wiedzą szkolną w sytuacjach życia codziennego;
• wyszukać i zinterpretować istotne w tekście informacje.
Do wiedzy naukowej odwołujemy się bardzo często w codziennym życiu – czy
dokonując wyborów konsumenckich, czy analizując ulotki leków, czy też podejmując
decyzje w sprawach klimatu i środowiska. Niezwykle istotne jest więc wyposażenie ucznia
w narzędzia do krytycznej analizy dostępnych informacji. Dlatego też zadania wykorzystane w badaniu PISA mierzą również wiedzę o samej nauce w aspekcie dochodzenia
do prawdy naukowej. Sprawdzają, w jakim stopniu uczniowie rozumieją zasady myślenia
naukowego i potrafią wykorzystać elementy metody badawczej w różnych sytuacjach
życia codziennego. Pytania sprawdzają też na ile uczniowie rozumieją w jaki sposób
naukowcy uzyskują i wykorzystują dane, proponują wyjaśnienia i udzielają odpowiedzi.
Stosowanie metody badawczej to nie tylko domena naukowców. Ważne jest, aby młodzi
ludzie posiadali kompetencje niezbędne we współczesnym świecie i potrafili:
• oddzielić argumenty naukowe od nienaukowych, szczególnie w informacjach w powszechnie dostępnych mediach;
• postawić pytanie badawcze i zweryfikować hipotezę;
• krytycznie ocenić wyniki i dowody;
• wskazać, na które pytanie można odpowiedzieć, stosując metody naukowe.
W założeniach teoretycznych badania PISA [4] wyszczególniono trzy grupy mierzonych umiejętności rozumowania w naukach przyrodniczych (tab. 1).
Tabela 1. Umiejętności z zakresu kompetencji naukowych mierzone w badaniu PISA

Wyjaśnianie zjawisk przyrodniczych w sposób naukowy
Podając, rozpoznając lub oceniając wyjaśnienia różnorodnych zjawisk z zakresu przyrody
i techniki, uczeń potrafi:
przywołać z pamięci i zastosować odpowiednią wiedzę naukową;
wskazać, wykorzystać lub stworzyć model lub inne przedstawienie wyjaśniające dane
zjawisko;
formułować i uzasadniać odpowiednie przypuszczenia;
stawiać hipotezy;
objaśniać potencjalne następstwa wiedzy naukowej dla społeczeństwa
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Planowanie i ocena poprawności procedur badawczych
Opisując i oceniając badania naukowe oraz proponując sposoby odpowiedzi na pytania
badawcze, uczeń potrafi:
wskazać problem podejmowany w określonym badaniu naukowym;
odróżnić pytania, na które można odpowiedzieć w sposób naukowy, od niemających takiego
charakteru;
podać sposób naukowego poszukiwania odpowiedzi na określone pytanie badawcze;
ocenić różne sposoby naukowego poszukiwania odpowiedzi na określone pytanie badawcze;
opisać i ocenić, w jaki sposób naukowcy starają się zagwarantować rzetelność danych oraz
obiektywizm i uniwersalność wniosków
Interpretacja danych i dowodów naukowych
Analizując i oceniając dane naukowe, tezy i argumenty, podane w różnej formie, a także
wyciągając odpowiednie wnioski, uczeń potrafi:
przetworzyć dane naukowe podane w jednej formie w inną formę;
analizować i interpretować dane i wyciągać odpowiednie wnioski;
wyodrębnić założenia, wskazać dowody i określić wnioskowanie w tekstach dotyczących
nauki;
odróżnić argumenty bazujące na dowodach i teoriach naukowych od tych opartych na innych
podstawach;
ocenić wiarygodność naukową tekstów z różnych źródeł (gazet, czasopism, Internetu itp.)
Źródło: [4].

Drugi komponent badania PISA – kontekstowy – dotyczy między innymi samego
ucznia, jego rodziny, domu, informacji o ścieżce edukacyjnej, odrabianiu lekcji czy
biegłości w użytkowaniu narzędzi komputerowych. W kwestionariuszu pytano uczniów
o warunki i sposoby nauczania w ich klasach, pytano o techniki uczenia się, a także
o poglądy związane z istotnymi problemami środowiskowymi. Część pytań dotyczyła
również oceny własnych kompetencji z zakresu przedmiotów przyrodniczych.
W dzisiejszym świecie każdego dnia konieczne jest również odwołanie się do
umiejętności z zakresu biologii, fizyki czy chemii zarówno po to by zrozumieć zjawiska
wokół, jak i kierując się nabytymi postawami, podjąć właściwą decyzję czy też zademonstrować swoje poglądy dotyczące takich problemów jak [5]:
• zmiany klimatu, które stają się coraz bardziej realnym zagrożeniem dla wszystkich
aspektów życia na Ziemi – również biologicznych (funkcjonowanie ekosystemów);
• problemy społeczne, związane np. z migracjami;
• problemy związane z ekonomią, jak np. dysproporcja pod względem ekonomicznym
między bogatą północą i ubogim południem [6].
Uświadamianie społeczeństwa o potencjalnych skutkach naszych obecnych działań
należy zacząć jak najszybciej i z jak największą intensywnością – w szczególności, że
te skutki za kilkanaście czy kilkadziesiąt lat dotkną obecnych uczniów. W tym kontekście
interesujące wydają się odpowiedzi uczniów na pytania o prognozowane zmiany w środowisku w najbliższych latach.

3. Zagadnienia środowiskowe w kwestionariuszu PISA
Mając na celu zbadanie świadomości społecznej i globalnej różnego rodzaju problemów
środowiskowych i deklarowanych postaw, w kwestionariuszu umieszczono pytania
odnoszące się do:
• oceny wiedzy ucznia / rozumienia informacji (autoewaluacja);
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•
•

przewidywań na temat kierunku zmian;
rozumienia, w jaki sposób funkcjonują nauka i badania naukowe.
Pytania w kwestionariuszu zostały ułożone w taki sposób, aby jak najlepiej poznać
stan wiedzy, świadomości i zaangażowania uczniów. Uwzględniono zatem zagadnienia
będące różnymi odgałęzieniami jednego wspólnego problemu kryzysu środowiskowego
[7]. W badaniu zapytano zatem m.in. o treści zaliczające się do podstawowych elementów wiedzy merytorycznej, takie jak:
• stan wody – w kontekście wyczerpywania jej zasobów, ale także występowania
kwaśnych opadów.
Temat wpływu zmian klimatu na środowisko wodne może być rozpatrywany pod
kątem wielu różnych aspektów. W przypadku ekosystemów najdotkliwszym skutkiem
kryzysu ekologicznego jest ograniczenie dostępności wody słodkiej. Przyczyną tego zjawiska jest coraz intensywniejsze parowanie z powierzchni zbiorników wodnych i lądów
spowodowane podwyższaniem temperatury powietrza oraz wody[5]. Samo parowanie
wody w oczywisty sposób skutkuje zwiększeniem ilości jednego z gazów cieplarnianych –
pary wodnej w atmosferze. Powstaje dodatnie sprzężenie zwrotne – podwyższenie
temperatury sprawia, że woda intensywniej paruje, a to przyczynia się do dalszego
wzrostu temperatury (na drodze efektu cieplarnianego) [8]. Dodatkowym skutkiem jest
topienie się lodowców i związane z tym mieszanie się wody słodkiej z oceaniczną wodą
słoną.
Innym zaburzeniem prawidłowego obiegu wody jest susza występująca podczas
długich okresów bezdeszczowych, którym towarzyszy wysoka temperatura powietrza.
Susza wpływa zarówno na rośliny, które bez wody mają utrudniony wzrost i rozwój, jak
i na zwierzęta, które bez wody nie mogą funkcjonować i często są zmuszone do pokonywania dużych odległości w poszukiwaniu wody zdatnej do picia [9].
Z wodą związany jest także problem kwaśnych opadów. Powstają one w wyniku
wydzielania do atmosfery gazów takich jak tlenki siarki czy azotu, które mogą wchodzić
w reakcje z wodą w różnym stanie skupienia [5]. Kwaśne opady przyczyniają się do
niszczenia zarówno elementów ożywionych przyrody, jak i wytworów człowieka, np.
pomników czy pokryć dachowych.
• stan powietrza – globalne ocieplenie i jego przyczyny, skutki dla organizmów
żyjących na Ziemi, zanieczyszczenia.
Gazy cieplarniane mogą być emitowane w sposób naturalny (np. w wyniku aktywności wulkanicznej czy wietrzenia skał), jednak jest to niewielki ułamek ogólnej emisji.
Uznaje się, że aktywność wulkaniczna stanowi mniej niż 1% całkowitej emisji tlenku
węgla(IV) do atmosfery [10]. Największy problem stanowi antropogeniczna emisja
gazów cieplarnianych. Człowiek produkuje ogromne ilości tlenku węgla(IV) głównie
poprzez spalanie paliw kopalnych, które wykorzystywane są do wytwarzania energii w
elektrowniach. W wyniku reakcji spalania węgla powstaje CO2, który następnie jest
uwalniany do atmosfery. W ten sposób węgiel, który był związany np. w postaci węgla
ukrytego pod powierzchnią ziemi, zostaje włączony do obiegu. Światowa emisja CO2
wzrosła znacząco od momentu drugiej rewolucji przemysłowej i wynalezienia elektryczności [11].
Warto jednak zauważyć, że mimo tego, iż w przekazach medialnych efekt cieplarniany zazwyczaj przedstawia się jako zjawisko bardzo niekorzystne – gdzie w rzeczywistości efekt ten u swoich podstaw, jest zjawiskiem, które umożliwiło rozwinięcie się
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życia na Ziemi. Bez efektu cieplarnianego temperatura panująca na Ziemi byłaby o ok.
30°C niższa i wynosiłaby ok. -19°C, a jednak nasza rzeczywista średnia temperatura na
Ziemi to ok. 14°C [12]. Niestety w ostatnich latach obserwujemy podwyższenie tej
wartości. Przez nadmierną emisję gazów cieplarnianych (tlenek węgla(IV), metan, para
wodna, ozon i inne) efekt cieplarniany się potęguje, prowadząc do ocieplania naszej
planety. Do okresu uprzemysłowienia efekt cieplarniany i obieg węgla w postaci tlenku
węgla(IV) utrzymywały się w stanie równowagi – emisje CO2 równoważyły się z pochłanianiem CO2 przez producentów (rośliny) czy oceany. Aktualne prognozy modeli
klimatycznych na lata 2008-2100 wskazują, że w przypadku ciągłego wzrostu emisji
gazów cieplarnianych można spodziewać się wzrostu temperatury w zakresie 2,6-4,8°C
względem lat 1986-2005 [13].
• stan ekosystemów – wymieranie niektórych gatunków roślin i zwierząt, wykorzystanie organizmów genetycznie zmodyfikowanych w ochronie środowiska,
występowanie gwałtownych zjawisk pogodowych czy trzęsień ziemi.
Od lat naukowcy alarmują [5] na temat niepokojących zmian klimatu, a ostatnimi czasy
każdy z nas może zaobserwować gwałtowne zjawiska pogodowe czy zacieranie się granic
pomiędzy porami roku. Coraz częściej występują ekstremalne zjawiska pogodowe, takie
jak wichury, ulewne opady powodujące powodzie czy susze, będące jedną z przyczyn
pożarów. Takie wydarzenia mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie organizmów –
zwierzęta czy rośliny mogą ucierpieć lub nawet umrzeć podczas np. pożaru, dodatkowo
zniszczeniu ulegają biotopy, czyli ich miejsce życia [14]. W dłuższej perspektywie może
dojść do tak znacznego podwyższenia temperatury powietrza lub wody, że organizmy
zasiedlające dane środowisko po prostu nie będą mogły w nim odpowiednio funkcjonować. Taka sytuacja z kolei jest przyczyną coraz powszechniejszych migracji zwierząt
w celu poszukiwania korzystniejszych warunków do życia oraz przesuwania się linii
zasięgu występowania wielu roślin – w kierunku obszarów chłodniejszych [15]. Blisko
połowa gatunków zmieniła swój zasięg lub sposób funkcjonowania pod wpływem gwałtownych zmian klimatycznych w ciągu ostatnich 140 lat [16]. Warto także podkreślić,
że w wyniku wydarzeń takich jak np. trzęsienia ziemi cierpią także ludzie, którzy mogą
utracić życie, zdrowie, ale także zasoby materialne i finansowe.

4. Zagadnienia dotyczące tego, jak działa nauka – kwestionariusz PISA
Kolejna bardzo ważna grupa pytań dotyczy tego, czy w szkole uczniowie zostali
zapoznani z metodą naukową, czy ją rozumieją i czy potrafią się nią posługiwać. Aby
to sprawdzić, poproszono uczniów, aby określili, na ile łatwo byłoby im samodzielnie
wykonać zadania takie jak:
• wytłumaczenie pewnych powszechnie znanych procesów zachodzących w środowisku naturalnym;
• sformułowanie pytania badawczego stojącego za artykułem naukowym dotyczącym
zdrowia;
• zweryfikowanie rzetelności dostępnych danych naukowych.
Aby zbadać postawy uczniów poproszono ich o określenie, czy zgadzają się (lub nie
zgadzają się z zaproponowanymi stwierdzeniami. Stwierdzenia te odnosiły się głównie
do różnych aspektów funkcjonowania nauki, przeprowadzania badań naukowych i aktualizowania, poszerzania dostępnej wiedzy zapisanej np. na kartach podręczników szkolnych.
Zapytano ich zatem:
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czy koncepcje naukowe z czasem mogą ulegać zmianie;
czy należy powtarzać eksperymenty naukowe ;
czy są one dobrym sposobem na sprawdzenie, czy coś jest prawdą.

5. Metoda badań
Przeprowadzono analizę ilościową i jakościową danych zebranych z części kontekstowej badania PISA 2015. Kryterium wyboru danych z roku 2015 było związane
z tym, że w tej edycji badania główną dziedzinę stanowiło rozumowanie w naukach
przyrodniczych, a w związku z tym część kwestionariuszowa badania była wzbogacona
w pytania z zakresu przyrody.
Do analizy wybrano cztery bloki pytań obejmujące następujące kwestie:
1. Czy uczniowie są dobrze poinformowani co do zagadnień dotyczących środowiska
naturalnego.
2. W jakim kierunku, według uczniów, podążą zmiany w środowisku w ciągu najbliższych 20 lat.
3. Czy uczniowie deklarują umiejętność rozwiązywania różnego typu problemów
dotyczących zarówno tematów prozdrowotnych, jak i prośrodowiskowych.
4. Jakie postawy deklarują uczniowie w zakresie zagadnień związanych z metodą
naukową.
Warto pamiętać, że są to deklaracje uczniów, w rozważanej części kontekstowej
badania nie były bowiem sprawdzane wiadomości i umiejętności uczniów, ale ich
(samo)świadomość oraz postawy.
Ze względu na przejrzystość przekazu w kolejnych podrozdziałach przedstawiono
jedynie odpowiedzi udzielone przez polskich uczniów. Średnie wyniki polskich uczniów
oraz uczniów z OECD zostały przedstawione w załącznikach 1-4. W niektórych przypadkach, przy omówieniu wyników odniesiono się do odsetka odpowiedzi uczniów
z krajów OECD.
Raportując wyniki uczniów z testu kognitywnego, przyjęto stosowaną w badaniu
PISA skalę punktową skonstruowaną w taki sposób, aby wartość 500 oznaczała średni
wynik krajów OECD i aby wynik 2/3 uczniów z tych krajów znalazł się w przedziale
400-600 punktów [2, 3].

6. Wyniki i dyskusja
Wszystkie analizowane pytania stanowiły prośbę o ustosunkowanie się do stwierdzeń
lub do określonych sytuacji. Odpowiedzi, które wskazywali uczniowie zostały ułożone
w porządku od całkowitego odrzucenia do całkowitej akceptacji (lub odwrotnym).

6.1. Pytanie 1: Na ile czujesz się poinformowana/poinformowany
o poniższych zagadnieniach dotyczących środowiska naturalnego?
Pytanie to dotyczyło sprawdzenia, jak uczniowie postrzegają swoją wiedzę w wybranych
sprawach dotyczących środowiska naturalnego oraz wykorzystywania organizmów
zmodyfikowanych genetycznie.
Możliwe odpowiedzi uczniów:
• Nigdy o tym nie słyszałam / słyszałem;
• Słyszałam / słyszałem o tym, ale nie umiem wytłumaczyć, na czym to właściwie
polega;
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•
•

Wiem coś na ten temat i umiem ogólnie wytłumaczyć, na czym to zagadnienie
polega;
To jest znane mi zagadnienie i umiem je całkiem dobrze wyjaśnić.
Wyczerpywanie się zasobów wody
Wymieranie roślin i zwierząt
Zanieczyszczenie powietrza
Skutki wycinania lasów w celu wykorzystania
terenu do innych celów
Odpady radioaktywne

Wykorzystywanie organizmów
zmodyfikowanych genetycznie (GMO)
Zwiększenie ilości gazów cieplarnianych w
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%
nie słyszałam/ słyszałem / nie umiem wytłumaczyć
umiem ogólnie / całkiem dobrze wytłumaczyć, na czym to zagadnienie polega
Wykres 1. Średni procent odpowiedzi uczniów na pytanie 1: Na ile czujesz się
poinformowana/poinformowany o poniższych zagadnieniach dotyczących środowiska naturalnego?
Odpowiedzi 1. i 2. oraz 3. i 4. uczniów zostały zsumowane
Źródło: opracowanie własne

Uczniowie wskazują, że czują się dobrze poinformowani (mają wystarczającą
wiedzę) co do zagadnień dotyczących środowiska naturalnego. Na podstawie ich deklaracji można wywnioskować, że czują się oni stosunkowo najsłabiej poinformowani
w sprawach związanych z wykorzystywaniem organizmów zmodyfikowanych genetycznie. Można się zastanowić, czy jedną z przyczyn może być to, że tematyka związana
z genetyką i biotechnologią była w tym czasie realizowana dopiero w liceum ogólnokształcącym, a uczniowie, którzy odpowiadali w badaniu PISA to piętnastolatkowie,
którzy kończyli dopiero gimnazjum. Poznanie tego zagadnienia przez młodych ludzi jest
o tyle ważne, że wokół organizmów GMO narosło bardzo wiele błędnych przekonań.
Na rynku spotyka się coraz więcej produktów, które nie zawierają swoim składzie GMO
i jest to traktowane jako ich wysoka zaleta. Niezależnie od dyskusji dotyczącej wykorzystania organizmów GMO – dobrze by było, aby młodzi ludzie byli w stanie podejmować decyzje np. dotyczące zakupów tego typu produktów, wykorzystując swoją wiedzę
na ten temat. Stosunkowo słabo poinformowani czują się również uczniowie w tematyce
dotyczącej odpadów radioaktywnych. Być może na to również mógł mieć wpływ fakt,
że tematyka dotycząca radioaktywności została usunięta całkowicie z podstaw programowych na etapie gimnazjalnym. Wynik ten jest niepokojący, bowiem tematyka dotycząca energii jądrowej jest również niezwykle istotna w zmieniającym się świecie. Stojąc
w obliczu kryzysu energetycznego oraz ciągle rosnących cen paliw kopalnych i trendu
w zmniejszaniu ich wykorzystywania uczniowie, a więc przyszli wyborcy, powinni
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decydować o polityce energetycznej, biorąc pod uwagę aspekty naukowe, a nie opinie
czy własne emocje.
Średni wynik uczniów z krajów OECD (załącznik 1) wskazuje, że uczniowie ci
częściej niż Polacy deklarują skrajne postawy, wybierając jedną z dwóch odpowiedzi:
Nigdy o tym nie słyszałam / słyszałem oraz To jest znane mi zagadnienie i umiem je
całkiem dobrze wyjaśnić.
Analiza odpowiedzi uczniów na poszczególne zagadnienia pokazuje również, że im
wyższy wynik uzyskali oni w części kognitywnej testu, tym częściej wskazywali, że są
lepiej poinformowani.

6.2. Pytanie 2: Jak sądzisz, czy w ciągu najbliższych 20 lat sytuacja
w zakresie wymienionych poniżej spraw, związanych ze środowiskiem
naturalnym, poprawi się czy pogorszy?
Pytanie to dotyczyło w szczególnej mierze sprawdzenia tego, na ile uczniowie orientują
się, w jaki sposób człowiek wpływa na środowisko naturalne i do czego to może prowadzić w przyszłości.
Możliwe odpowiedzi uczniów w tym pytaniu to:
• Poprawi się;
• Pozostanie bez większych zmian;
• Pogorszy się.
Wykorzystywanie organizmów
zmodyfikowanych genetycznie (GMO)
Zwiększenie ilości gazów cieplarnianych w
atmosferze
Zagospodarowanie odpadów jądrowych
Wyczerpywanie się zasobów wody
Wycinanie lasów w celu innego wykorzystania
terenu
Wymieranie niektórych roślin i zwierząt

Zanieczyszczenie powietrza
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%
Poprawi się

Pozostanie bez większych zmian

Pogorszy się

Wykres 2. Średni procent odpowiedzi uczniów na pytanie 2: Jak sądzisz, czy w ciągu najbliższych 20 lat
sytuacja w zakresie wymienionych poniżej spraw, związanych ze środowiskiem naturalnym, poprawi się czy
pogorszy? Źródło: opracowanie własne

Dane przedstawione na wykresie 2. wskazują, że uczniowie raczej z pesymizmem
odnoszą się do ewentualnych zmian w różnych aspektach środowiska naturalnego
w przeciągu najbliższych 20 lat. Na wszystkie pytania większość polskich uczniów dała
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odpowiedź, że sytuacja w przeciągu następnych 20 lat pogorszy się. Jedyny podpunkt,
w którym tyle samo uczniów wskazało, że sytuacja się poprawi oraz że się pogorszy
dotyczył zagospodarowania odpadów promieniotwórczych. Można zaryzykować tezę,
iż w tym wypadku na deklaracje uczniów mogło wpłynąć ich niedoinformowanie co do
tematyki związanej z zagadnieniami promieniotwórczości (jak sami wskazali, odpowiadając na pytanie 1).
Warto w tym miejscu odnieść się do badania Eurobarometr, przeprowadzonego przez
Komisję Europejską w 2021 roku [18]. W badaniu zapytano respondentów o to, w jaki
sposób technologia i innowacje naukowe wpłyną na różne aspekty życia człowieka
w przeciągu kolejnych 20 lat. Prawie połowa wszystkich respondentów uważała, że
badania i innowacje będą miały największy wpływ na zdrowie ludzi (47%). Walkę ze
zmianami klimatycznymi (40%) i zaopatrzenie w energię (32%) wskazali na drugim
miejscu, natomiast jedna czwarta (25%) wskazała, że badania i innowacje w największym stopniu wpłyną na ochronę środowiska. Jeśli chodzi o konkretne zagadnienia, to
przykładowo:
• około trzy czwarte respondentów w każdym z krajów Unii Europejskiej zaznaczyło, że energia słoneczna będzie miała pozytywny wpływ na nasz styl życia
w ciągu najbliższych 20 lat. Podobne wskazania były w przypadku energii wiatrowej.
Pozytywny wpływ co do energii słoneczniej i wiatrowej wskazało odpowiednio aż
86% i 84% respondentów z Polski;
• opinie osób ze zbadanych krajów na temat wpływu energetyki jądrowej były
niezwykle zróżnicowane. Na pozytywny wpływ energetyki jądrowej w przeciągu
20 lat wskazało 62% respondentów z Polski.
W porównaniu z uczniami z OECD Polacy są bardziej optymistyczni, jeśli chodzi
o sytuację związaną ze środowiskiem naturalnym w przeciągu najbliższych 20 lat
(załącznik 2). Niewykluczone jest, że uczniowie z krajów OECD mają większy zasób
wiadomości w kwestii rozważanych tematów, co może wynikać z innych programów
nauczania dopasowanych do obowiązujących w poszczególnych krajach podstaw
programowych. Warto również rozważyć, że wpływ na odpowiedzi uczniów może mieć
bardziej szeroko niż w Polsce podjęta debata społeczna i medialna.
Uwagę zwracają również odpowiedzi polskich uczniów na pytanie dotyczące wykorzystania organizmów zmodyfikowanych genetycznie – czyli pytanie dotyczące zagadnień nie do końca bliskich uczniom. Jedynie 23% uczniów z Polski wskazało, że sytuacja
związana z wykorzystaniem GMO poprawi się. Dane te są nie do końca spójne z danymi
z Eurobarometru [18]. W tym badaniu bowiem aż 75% respondentów w wieku 15-39 lat
wskazuje, że nowe technologie w biotechnologii i inżynierii genetycznej będą miały
pozytywny wpływ na funkcjonowanie człowieka. Być może wynika to z faktu, że
w badaniu PISA pytanie było sformułowane zostało bardziej ogólnie i skupiało się na
tym, jak zmieni się sytuacja w zakresie funkcjonowania inżynierii genetycznej, natomiast
w badaniu Eurobarometr pytano dokładnie o to, w jaki sposób wykorzystanie inżynierii
genetycznej wpłynie konkretnie na życie ludzi.
Ciekawe jest również porównanie odpowiedzi uczniów udzielanych na pytanie pierwsze
oraz drugie dotyczące zagadnienia związanego z lasami. Udzielając odpowiedzi na
pytanie 1, uczniowie wskazali, że są najlepiej poinformowani, jeśli chodzi o skutki wycinania lasów w celu wykorzystania terenu. W tym przypadku w pytaniu 2 największy
odsetek uczniów wskazał, że sytuacja związana z tym zagadnieniem najbardziej pogorszy
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się w przeciągu najbliższych 20 lat. Wydaje się więc, że wraz ze zwiększającą się wiedzą
uczniów, maleje jednocześnie ich optymizm co do funkcjonowania środowiska
w przyszłości. Tezę tę można poprzeć obserwacją płynącą z analizy wyników uczniów
z części kognitywnej testu (załącznik 2). Można bowiem zauważyć, że niezależnie od
tego, na które pytanie uczniowie odpowiadali, im wyższy wynik uczeń uzyskał w całym
teście kognitywnym, tym bardziej pesymistycznej odpowiedzi udzielał w tym pytaniu.
Jedynym odstępstwem jest pytanie dotyczące zagospodarowania odpadów jądrowych.
W tym wypadku uczniowie, którzy zdobyli najwyższy wynik w tekście wskazywali, że
sytuacja poprawi się.

6.3. Pytanie 3: Jak sądzisz, na ile łatwo byłoby Ci samodzielnie wykonać
poniższe zadania?
Uczniowie wskazywali w tym pytaniu na ile czują się kompetentni co do rozwiązywania różnego typu problemów dotyczących zarówno tematów prozdrowotnych, jak
i prośrodowiskowych.
Możliwe odpowiedzi uczniów:
• Mogłabym / mógłbym to zrobić z łatwością;
• Mogłabym / mógłbym to zrobić przy odrobinie wysiłku;
• Zrobienie tego samodzielnie sprawiłoby mi trudność;
• Nie mogłabym / nie mógłbym tego zrobić.
Wskazać, które z dwóch wyjaśnień
powstawania kwaśnego deszczu jest lepsze
Odnieść się do tego, w jaki sposób nowe dane
mogłyby zmienić

Zinterpretować informacje na etykietach
produktów żywnościowych
Przewidzieć, w jaki sposób zmiany w
środowisku wpłyną na przetrwanie pewnych…
Wskazać problem naukowy związany z
utylizacją odpadów
Opisać rolę antybiotyków w leczeniu choroby
Wyjaśnić, dlaczego trzęsienia ziemi występują
częściej w pewnych rejonach niż w innych
Określić, jakie pytanie naukowe stoi za
artykułem prasowym dotyczącym zdrowia
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Mogłabym/ mógłbym to zrobić z łatwością / przy odrobinie wysiłku
Zrobienie tego samodzielnie sprawiłoby mi trudność / nie umiał(a)bym tego zrobić
Wykres 3. Średni procent odpowiedzi polskich uczniów na pytanie 3: Jak sądzisz, na ile łatwo byłoby Ci
samodzielnie wykonać poniższe zadania? Odpowiedzi 1. i 2. oraz 3. i 4. uczniów zostały zsumowane
Źródło: opracowanie własne
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Z danych przedstawionych na wykresie 3 widać, że polscy uczniowie wskazują
stosunkowo wysoką deklaratywną samodzielność, jeśli chodzi o rozwiązywanie zadań
wskazanych w pytaniu.
Szczegółowe dane co do ich odpowiedzi wydają się być zgodne z intuicją, że
uczniowie z wyższymi wynikami deklarują większą samodzielność w wykonywaniu
zadań (załącznik 3).
Najwięcej uczniów wskazuje, że byłoby w stanie samodzielnie wyjaśnić, dlaczego
trzęsienia ziemi występują częściej w pewnych rejonach niż w innych, co jest zagadnieniem raczej związanym stricte z wiadomościami szkolnymi uczniów a nie ich
faktycznymi umiejętnościami.
Średnio uczniowie z krajów OECD odpowiadali podobnie jak uczniowie z Polski.
Wyraźne różnice we wskazaniach uczniów z Polski i OECD pojawiają się w przypadku
trzech zagadnień, z których dwa pierwsze dotyczą świadomości zdrowotnej. W tym wypadku zdecydowanie więcej uczniów z Polski wskazało, że mogliby opisać rolę antybiotyków w leczeniu choroby oraz zinterpretować informacje na etykietach produktów
żywnościowych. Są to umiejętności niezwykle ważne w współczesnym świecie i dotyczą
z jednej strony rozumienia czytanego tekstu, a z drugiej interpretacji tego tekstu, jego
przetworzenia.
Trzecie zagadnienie dotyczyło tematyki środowiskowej. Polscy uczniowie w porównaniu do średniej OECD częściej deklarowali, że są w stanie wskazać, które z dwóch
wyjaśnień przyczyn powstawania kwaśnego deszczu jest lepsze. Do rozwiązania tego
typu zadania niezbędne jest rozumowanie oraz umiejętność krytycznego myślenia ucznia
i wykorzystania metody naukowej w praktyce. Trudno jest jednak w tym wypadku
stwierdzić, czy uczniowie myślą tutaj o wykorzystaniu wiadomości szkolnych czy przykładowo o porównaniu opinii ekspertów, czy też dwóch tekstach przedstawiających
odmienne stanowisko.

6.4. Pytanie 4: W jakim stopniu nie zgadzasz się (lub zgadzasz)
z poniższymi stwierdzeniami?
Pytanie to dotyczyło świadomości uczniów co do zasad funkcjonowania nauki
i tworzenia nauki jako takiej. W szczególności były w nim zawarte stwierdzenia związane
z metodą naukową oraz niepewnością naukową.
Możliwe odpowiedzi uczniów:
• Zdecydowanie się nie zgadzam;
• Nie zgadzam się;
• Zgadzam się;
• Zdecydowanie się zgadzam.

197

Marcin M. Chrzanowski, Elżbieta Barbara Ostrowska, Patrycja Ściślewska
Koncepcje przedstawiane w podręcznikach do nauk
przyrodniczych mogą czasem ulegać zmianie
Czasami naukowcy zajmujący się naukami
przyrodniczymi zmieniają zdanie na temat tego, co…
Dobrze jest powtarzać eksperymenty, żeby
sprawdzić słuszność wyników.
Dobre odpowiedzi opierają się na wynikach wielu
różnych eksperymentów.
Poglądy na zagadnienia z nauk przyrodniczych i
koncepcje z nimi związane czasami ulegają zmianie
Przeprowadzenie eksperymentu jest dobrym
sposobem sprawdzenia, czy coś jest prawdą.
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Zdecydowanie się nie zgadzam / Nie zgadzam się
Zdecydowanie się zgadzam / Zgadzam się
Wykres 4. Średni procent odpowiedzi polskich uczniów na pytanie 4: W jakim stopniu nie zgadzasz się lub
zgadzasz z poniższymi stwierdzeniami? Odpowiedzi 1. i 2. oraz 3. i 4. uczniów zostały zsumowane
Źródło: opracowanie własne

Dane z wykresu 4 wskazują, że polscy uczniowie deklarują bardzo wysoką świadomość znajomości tego, jak działa nauka oraz tego, czym jest niepewność naukowa.
Uczniowie deklarują rozumienie tego, iż wiedza naukowa nie jest stała i może zmieniać
się w czasie, że zdania naukowców i ich interpretacje dotyczące tego samego zestawu
danych mogą się różnić, a także faktu, że eksperymentowanie jest najlepszym sposobem
na tworzenie nauki. W przypadku zagadnień poruszanych w tym pytaniu odpowiedzi
polskich uczniów nie różniły się od odpowiedzi uczniów z OECD. Uczniowie, którzy
zdobyli wyższe wyniki w teście częściej wskazywali, że zgadzają się lub zdecydowanie
zgadzają się z stwierdzeniami wymienionymi w tabeli. Warto w tym miejscu przypomnieć, że są to deklaratywne wskazania uczniów i nie muszą w pełni pokrywać się
z ich faktyczną wiedzą. Różnice takie można wychwycić, analizując odpowiedzi uczniów
na konkretne pytania z części kognitywnej testu, w której sprawdzano konkretne umiejętności uczniów przestawione w tabeli 1. Tylko czasami pomocne może się okazać odniesienie wyniku uczniów z części kognitywnej do deklarowanej odwiedzi (załącznik 1-4).

7. Pomiar kognitywny – przykładowe zadanie (Federowicz, Sitek, 2017)
Żeby przybliżyć materiał sprawdzający umiejętności uczniów poniżej przedstawiono
jedną wiązkę pytań z odtajnionego po 2015 roku zadania. Do pytań dołączono opis
sprawdzanych umiejętności, wybrane odpowiedzi uczniów, komentarze oraz wyniki
uczniów. Przykłady innych odtajnionych zadań z badania PISA można znaleźć w licznych opracowaniach [3, 4, 17, 19, 20].
Prezentowane zadanie zawiera dwa pytania, oba sprawdzają umiejętność posługiwania się metodą naukową. Wiązka zadań dotyczy problemu konstrukcji układu badaw-
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czego oraz interpretacji otrzymanych danych. We wstępie nakreślono plan eksperymentu
oraz postawiono problem badawczy.

Rysunek 1. Wstęp do zadania „Badanie zbocza wzgórza” – widok ekranu ucznia Źródło: [4]

Pytanie 1. Pierwsze pytanie wymaga sformułowania odpowiedzi i sprawdza umiejętność projektowania układu badawczego i zrozumienia źródeł niepewności naukowej.

Rysunek 1. Pytanie 1 w zadaniu „Badanie zbocza wzgórza” – widok ekranu ucznia. Źródło: [4]
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Aby prawidłowo odpowiedzieć, uczeń powinien rozumieć, w jakim celu w badaniach
naukowych dokonuje się co najmniej dwóch niezależnych pomiarów określonej
wielkości. Poniżej podano przykładowe poprawne odpowiedzi:
• Uczniowie umieszczają po dwie sztuki urządzenia, aby upewnić się, że pomiary są
wiarygodne i na obu urządzeniach takie same. Uczeń zauważa, że mierniki mogą
różnić się między sobą.
• Ponieważ mogą występować różnice na tym samym zboczu. Uczeń zauważa, że
mierzona wielkość fizyczna może cechować się zmiennością.
• Żeby zwiększyć precyzję pomiaru na każdym ze zboczy. Uczeń wskazuje, że dla
poprawnego wnioskowania należy oszacować zmienność cechy.
• Na wypadek awarii jednego z dwóch. Uczeń dostrzega, że urządzenia pomiarowe
mogą być zawodne.
• Żeby porównać różne ilości słońca na zboczu. Uczeń zauważa, że mierzona
wielkość może się zmieniać.
Pytanie było średnio trudne dla uczniów. Rozwiązało je prawidłowo 60,7% polskich
uczniów, podczas gdy średnia dla OECD wyniosła 51,3%.
Pytanie 2. Drugie pytanie dotyczy interpretacji danych przedstawionych w różnej
formie. Odnosi się również do problemu zrozumienia wpływu niepewności pomiarowej
na poprawność wnioskowania. Rozwiązując zadanie, uczeń powinien wybrać jedną
z dwóch odpowiedzi, a następnie wyjaśnić, dlaczego wybrał tę odpowiedź.

Rysunek 1. Pytanie 2 w zadaniu „Badanie zbocza wzgórza” – widok ekranu ucznia. Źródło: [4]

Wstęp do zadania obejmuje tekst, grafikę i dane przedstawione w postaci tabeli. Zadaniem ucznia jest przeanalizowanie danych dotyczących trzech parametrów charakteryzujących badane zbocze i zauważenie różnicy w wilgotności gleby. Ponadto, aby
wynik pomiaru mógł służyć za podstawę do wnioskowania, potrzebna jest znajomość
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dokładności, z jaką został on wykonany. Aby wybrać i uzasadnić prawidłową odpowiedź,
niezbędne jest zrozumienie, że pomiar jest związany z niepewnością pomiarową.
Analiza i interpretacja wyników to jeden z kluczowych etapów badania naukowego.
Aby odpowiedź została uznana za poprawną uczeń powinien wskazać odpowiedź A
(uczeń 1) oraz uzasadnić wybór, powołując się na to, że błąd pomiaru poziomu promieniowania słonecznego jest niski w porównaniu z różnicą między średnimi, co
pozwala wnioskować, że różnica jest rzeczywista. Natomiast różnica między średnim
poziomem opadów deszczu na obu zboczach jest wielokrotnie mniejsza niż błąd
pomiaru – czego prawdopodobnie nie zauważył uczeń nr 2. Za odpowiedzi poprawne
uznawano zatem takie, w których badani uczniowie wybrali odpowiedź „Uczeń 1”,
a w uzasadnieniu napisali np.:
• Na zbocze B dociera o wiele więcej promieniowania słonecznego niż na zbocze A,
za to ilość deszczu jest ta sama;
• Nie ma różnicy w ilości deszczu pomiędzy oboma zboczami;
• Różnica średniego promieniowania słonecznego między dwoma stokami jest
znaczne większa niż średnia opadów.
Zadanie to prawidłowo rozwiązało jedynie 31,5 % polskich uczniów, nieco mniej niż
średnio w OECD (34, 7%). Na skali trudności zadań uzyskało ono 589 punktów.

8. Podsumowanie
Zdecydowana większość problemów w dzisiejszym świecie – między innymi wyczerpujące się zasoby naturalne, problemy z energią, zdrowiem, katastrofa klimatyczna –
będzie wymagała rozwiązań z dziedziny nauki i inżynierii. Inwestowanie w badania podstawowe jest warunkiem wstępnym zapewnienia dobrobytu, innowacji i postępu społecznego. Jeśli chodzi o finansowanie nauki, rządy nie są zainteresowane udostępnianiem
puli pieniędzy tylko po to, by zaspokoić ciekawość badaczy. Zazwyczaj myślą one
o tym, które obszary badawcze najprawdopodobniej doprowadzą do przyszłych postępów
w technologii i szerszych korzyści społecznych [21].
Żeby jednak zapewnić finansowanie nauki niezbędne jest zrozumienie społeczne
tego ,jak nauka funkcjonuje i po co się ją uprawia. Współczesne społeczeństwo w Polsce
nie jest jednak szczególnie zainteresowane problemami naukowymi. Świadczą o tym
dane zebrane przez Komisję Europejską w badaniu Eurobarometr [18]. Można w nim
znaleźć informacje o tym, że Polacy nie są zainteresowani nowymi odkryciami i rozwojem nauk medycznych, co czwarty Polak nie jest zainteresowany problematyką zmian
klimatu, aż 37% Polaków deklaruje całkowity brak zainteresowania odkryciami naukowymi
czy rozwojem nowych technologii. Aż 47% Polaków zgadza się ze stwierdzeniem:
W życiu codziennym wiedza o nauce jest nieistotna, a 39% uważa, że nie czerpie żadnych
korzyści z rozwoju nauki i technologii. Rolą przedmiotów przyrodniczych powinno być
więc nie tylko przekazywanie wiadomości czy algorytmów do rozwiązywania zadań, ale
również, a może przede wszystkim – wskazanie jak nauka funkcjonuje w życiu codziennym i do czego jest potrzebna, w szczególności w aspektach prozdrowotnych oraz tych
związanych z edukacją globalną. Wydaje się, że jest to warunek konieczny do tego, aby
w przyszłości młodzi ludzie wiedzieli, w jakim celu tworzy się naukę i dlaczego należy
ją finansować.
Wyniki badania PISA pokazują również, że uczniowie dosyć realnie oceniają swoją
wiedzę oraz umiejętności, im wyższa samoocena tym wyższy wynik w teście kogni201
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tywnym – przy czym warto podkreślić, że ciężko ustalić, co w tej sytuacji jest przyczyną,
a co skutkiem. Można wiec przypuszczać, że przygotowanie merytoryczne młodych
ludzi poprzez zaznajomienie ich z działaniami specyficznymi dla rozumowania naukowego nie tylko wpływa na poprawne rozwiązywanie testów, ale również zwiększa
świadomość społeczną i globalną. Jest to przypuszczenie napawające optymizmem,
ponieważ skłania do myślenia, że działania podejmowane przez nauczycieli w ramach
edukacji szkolnej przynoszą pozytywne efekty nie tylko pod względem przekazywania
uczniom wiedzy, ale także kształtowania konkretnego naukowego sposobu myślenia,
który w przyszłości może zaowocować wzrostem społecznego zainteresowania nauką.
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Streszczenie
Zgodnie z Zaleceniem Rady UE (2018/C 189/01) kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych (…) obejmują
rozumienie zmian powodowanych przez działalność człowieka oraz rozumienie swojej odpowiedzialności
jako obywatela. Szkolne przedmioty przyrodnicze powinny dawać przestrzeń dla kształtowania tych kompetencji, by wspomagać rozwój świadomego i dojrzałego obywatela. W publikacji podjęto rozważania na
temat postaw piętnastolatków wobec zagadnień związanych z nauką oraz szeroko rozumianym środowiskiem przyrodniczym. Do analiz wybrano dane zebrane w badaniu PISA (Programme for International
Student Assessment), w którym oprócz pomiaru wiadomości i umiejętności, gromadzone są również informacje o uczniu, o jego postawach, zainteresowaniach czy samoocenie. Na potrzeby publikacji do analizy
wybrano odpowiedzi uczniów na pytania z roku 2015. W części kontekstowej badania pytano uczniów, na
ile czują się poinformowani o istotnych zagadnieniach dotyczących środowiska naturalnego, takich jak np.
zwiększanie gazów cieplarnianych w atmosferze, skutkach wycinania lasów czy wyczerpywanie zasobów
wodnych. Proszono również o deklarację, na ile uczeń potrafi samodzielnie wykonać zadania związane
między innymi z: omówieniem wpływu rozwoju gospodarczego na środowisko czy też z zastosowaniem
elementów metody naukowej w odbiorze dostępnych informacji. Przeprowadzone analizy wskazują, że
uczniowie, którzy wyżej oceniali swoją wiedzę na tematy odnoszące się do wyzwań globalnych czy
umiejętności wyjaśniania zjawisk lub procesów, osiągali też przeciętnie wyższe wyniki w badaniu. Uczniów
pytano również o ich zdanie w zakresie zmian w ciągu najbliższych 20 lat w sytuacjach związanych ze
środowiskiem naturalnym takich jak zanieczyszczenie powietrza, wymieranie gatunków roślin i zwierząt
oraz np. zagospodarowanie odpadów jądrowych. Uczniowie, którzy uzyskali wyższe wyniki w teście
kognitywnym, wskazywali na pogorszenie się sytuacji związanej z analizowanymi aspektami środowiska
w najbliższych dekadach.
Słowa kluczowe: nauka, środowisko, PISA, uczniowie
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Attitudes of young people towards the environment – what do we know from
the PISA survey
Abstract
According to the EU Council Recommendation (2018 / C 189/01) "competences in the field of life sciences
(...) include understanding changes caused by human activities and understanding your responsibility as
a citizen". School science subjects should provide space for shaping these competences in order to support
the development of an informed and mature citizen. The publication discusses the attitudes of fifteen-yearolds towards issues related to the science as well as to the broadly understood natural environment. For the
analysis, the data collected in the PISA (Program for International Student Assessment) study was selected,
in which, in addition to measuring knowledge and skills, information about the student, his / her attitudes,
interests and self-assessment is also collected. For the purposes of the publication, students' answers to the
questions from PISA2015 were selected for analysis. In the contextual part of the study, students were asked
to what extent they felt informed about important environmental issues, such as increasing greenhouse gases
in the atmosphere, the effects of deforestation or the depletion of water resources. The student was also asked
to declare to what extent the student is able to independently perform tasks related to, inter alia: discussing
the impact of economic development on the environment or using elements of the scientific method in the
reception of available information. The conducted analyzes indicate that students who rated their knowledge
higher on topics related to global challenges or the ability to explain phenomena or processes higher, also
achieved higher average results in the study. Students were also asked about their opinion on changes in
environmental situations such as air pollution, extinction of plant and animal species and, for example,
nuclear waste management in the next 20 years. Students who obtained higher results in the cognitive test
pointed to the deterioration of the situation related to the analyzed aspects of the environment in the coming
decades.
Keywords: science, environment, PISA, students
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Załączniki
W każdym załączniku średnie wyniki uczniów z części kognitywnej testu przedstawionych w skali dla średniej wartości ustawionej na 500 pkt stanowią zawsze dwie
pierwsze wartości w tabeli. Poniżej wyników z testu zapisano odsetek uczniów / uczennic
którzy wybrali / które wybrały daną odpowiedź. Pierwsze wartości wyznaczają w każdej
kolumnie średnie wyniki dla uczniów z Polski, a drugie średnia dla uczniów krajów
OECD. W tabelach nie uwzględniano braku odpowiedzi.

Załącznik 1
Wyniki uczniów z pomiaru rozumowania w naukach przyrodniczych w zależności
od deklaracji ucznia o wiedzy o określonych zagadnieniach. W komórkach tabeli podano
wynik średni Polski oraz krajów OECD i procent uczniów z Polski oraz krajów OECD
Na ile czujesz się
poinformowana/poinformowany
o poniższych zagadnieniach
dotyczących środowiska
naturalnego?

Nigdy
o tym nie
słyszałam/
słyszałem

Zwiększenie ilości gazów
cieplarnianych w
atmosferze

438
417
8,3
9,4
467
461
13,2
19,4
444
441
7,5
8,1
419
421
2,9
6,5
417
406
2,2
3
440
416
2,5
3,5
461
435
5,1
6

Wykorzystywanie organizmów
zmodyfikowanych genetycznie
(GMO)
Odpady radioaktywne

Skutki wycinania lasów w celu
wykorzystania terenu do innych
celów
Zanieczyszczenie powietrza

Wymieranie roślin i zwierząt

Wyczerpywanie się zasobów
wody

Słyszałam/
słyszałem
o tym, ale nie
umiem
wytłumaczyć,
na czym to
właściwie
polega
468
456
33,6
24,5
488
490
37,5
34,9
485
489
31,6
34,3
438
459
10,8
18,6
434
448
8,4
12,9
473
467
14,1
16,3
482
479
21,4
21

Wiem coś na ten
temat i umiem
ogólnie
wytłumaczyć,
na czym to
zagadnienie
polega

To jest znane
mi
zagadnienie
i umiem je
całkiem
dobrze
wyjaśnić

521
515
36,5
38,1
524
520
34,2
27,8
518
512
40,8
37,4
501
506
41,9
39,8
500
502
41,3
43,5
506
505
44,8
42,9
510
510
42,4
40,3

557
547
20
22,8
530
531
13,2
12,8
530
522
17,9
14,3
528
532
42,4
29,3
523
522
46
35,1
516
518
36,3
31,7
519
514
28,9
27

Załącznik 2
Wyniki uczniów z pomiaru rozumowania w naukach przyrodniczych w zależności
od deklaracji ucznia na temat zmian w zakresie wymienionych spraw w ciągu najbliższych 20 lat. W komórkach tabeli podano wynik średni Polski oraz krajów OECD
i procent uczniów z Polski oraz krajów OECD, którzy udzielili takiej odpowiedzi.
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Jak sądzisz, czy w ciągu najbliższych 20 lat
Poprawi
Pozostanie bez
Pogorszy się
sytuacja w zakresie wymienionych poniżej
się
większych zmian
spraw, związanych ze środowiskiem
naturalnym, poprawi się czy pogorszy?
Zanieczyszczenie powietrza
490
491
513
476
475
513
22,8
19,5
56,3
16,7
19,3
59
Wymieranie niektórych roślin i zwierząt
483
499
516
467
487
514
19,8
32,9
45,5
13,6
28,7
52,3
Wycinanie lasów w celu innego
478
500
512
wykorzystania terenu
471
484
512
17
22,4
58,8
13,4
23,22
57,8
Wyczerpywanie się zasobów wody
471
499
520
472
487
516
16,2
37,2
44,6
16,4
31,4
46,7
Zagospodarowanie odpadów jądrowych
518
496
499
489
494
506
29,4
39,2
29,1
16,6
32,4
45,1
491
481
521
Zwiększenie ilości gazów cieplarnianych w
481
472
516
atmosferze
19,4
29,5
49,2
14,3
24,5
55
Wykorzystywanie organizmów
500
498
513
zmodyfikowanych genetycznie (GMO)
489
491
510
29,6
38,9
32,2
18,6
37,9
36,3

Załącznik 3
Wyniki uczniów z pomiaru rozumowania w naukach przyrodniczych w zależności
od samooceny wyjaśniania lub omówienia określonych procesów. W komórkach tabeli
podano wynik średni Polski oraz krajów OECD i procent uczniów z Polski oraz krajów
OECD, którzy udzielili takiej odpowiedzi.
Jak sądzisz, na ile łatwo
byłoby Ci samodzielnie
wykonać poniższe
zadania?

Mogłabym /
mógłbym to
zrobić z
łatwością

Mogłabym /
mógłbym to zrobić
przy odrobinie
wysiłku

Nie mogłabym /
nie mógłbym tego
zrobić

510
508
49,9
45,4
499
491
44,5
40

Zrobienie
tego
samodzielnie
sprawiłoby
mi trudność
485
485
20,9
20
467
468
19,3
16,2

Określić, jakie pytanie
naukowe stoi za
artykułem prasowym
dotyczącym zdrowia
Wyjaśnić, dlaczego
trzęsienia ziemi
występują częściej
w pewnych rejonach niż
w innych
Opisać rolę
antybiotyków w leczeniu
choroby

518
514
20,9
19,7
543
537
29,2
31
531
524
24,7
19,6

503
504
43,8
38,3

488
489
22,8
24,8

461
463
5,5
9,6
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464
452
6,1
7,7
446
441
4,3
5,4

Postawy młodych ludzi wobec środowiska – co wiemy z badania PISA
Wskazać problem
518
511
497
472
naukowy związany
513
507
496
464
z utylizacją odpadów
15
41,9
30,5
8,7
14,7
40,3
27,1
10
Przewidzieć, w jaki
529
508
485
460
sposób zmiany w
530
505
478
451
środowisku wpłyną na
20
46
24,2
6,5
przetrwanie pewnych
21,5
40,7
21,6
8
gatunków
Zinterpretować
528
499
486
458
informacje na etykietach 525
503
490
462
produktów
29,4
44,1
18,9
4,7
żywnościowych
18,4
40,2
24,6
8,8
Odnieść się do tego,
530
509
492
477
w jaki sposób nowe dane 526
504
494
474
mogłyby zmienić
16,2
38,4
30
12,8
Twoje zdanie na temat
15,9
35,2
27,1
13,7
możliwości istnienia
życia na Marsie
Wskazać, które z dwóch 534
504
492
489
wyjaśnień powstawania
527
503
492
473
kwaśnego deszczu jest
20,4
42
25,6
9,4
lepsze
16,8
34,9
26
14,1

Załącznik 4
Wyniki uczniów z pomiaru rozumowania w naukach przyrodniczych w odniesieniu
do postaw dotyczących zagadnień związanych z wiedzą naukową. W komórkach tabeli
podano wynik średni Polski oraz krajów OECD i procent uczniów z Polski oraz krajów
OECD, którzy udzielili takiej odpowiedzi.
W jakim stopniu zgadzasz
się z następującymi
stwierdzeniami?
Przeprowadzenie
eksperymentu jest dobrym
sposobem sprawdzenia, czy
coś jest prawdą
Poglądy na zagadnienia
z nauk przyrodniczych
i koncepcje z nimi związane
czasami ulegają zmianie
Dobre odpowiedzi opierają
się na wynikach wielu
różnych eksperymentów
Dobrze jest powtarzać
eksperymenty, żeby
sprawdzić słuszność
wyników
Czasami naukowcy
zajmujący się naukami
przyrodniczymi zmieniają
zdanie na temat tego, co jest
prawdą z punktu widzenia
nauki
Koncepcje przedstawiane
w podręcznikach do nauk
przyrodniczych mogą
czasem ulegać zmianie

Zdecydowanie
się nie zgadzam

Nie zgadzam
się

Zgadzam się

Zdecydowanie
się zgadzam

451
432
8,5
6
456
440
5,9
4,4
457
437
5,3
4,2
458
439
5,2
4,2
465
444
4,6
4,4

443
455
5,7
8,5
471
459
16.8
12,8
461
444
9,5
9
474
445
9,5
9,3
484
471
15,2
14,4

499
500
49,2
54,3
512
500
64,8
58,9
502
493
60,4
52,7
500
490
56,7
47,7
508
500
64,8
56,6

531
529
36,5
24,8
527
538
11
16,7
539
541
22,1
26,8
533
537
25,7
31,4
519
531
12,6
17,1

465
444
4,6
4,7

462
473
11,6
15

509
502
63,6
55,3

525
530
17,2
17,3
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Procesy membranowe – nowoczesne metody
uzdatniania wody i oczyszczania ścieków
1. Wprowadzenie
Coraz częściej podkreśla się, że o ile wiek XX był „wiekiem ropy”, to obecne stulecie
będzie „wiekiem wody”. Woda i energia to podstawowe zasoby wykorzystywane do
rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturowego. Przez długi czas uważano, że
zasoby te występują w dostatecznej ilości. Wraz ze wzrostem liczby ludności i rozwojem
spowodowanym rewolucją przemysłową wzrosło zapotrzebowanie na wodę, a jej
niedobór jest obecnie niezaprzeczalnym tego wynikiem.
Ziemia, której ponad 70% powierzchni pokrywają wody, wydaje się być idealną
planetą dla życia organizmów roślinnych i zwierzęcych. Całkowita objętość wody na
Ziemi wynosi ok. 1,4 mld km³, z czego ponad 97% stanowią wody słone (zawartość soli
>1 g/l). Dostępne zasoby wody słodkiej, możliwe do wykorzystania przez człowieka
i ekosystemy, wynoszą ok. 200 tys. km3, co stanowi <1% całkowitych zasobów wód
słodkich i 0,01% całkowitej ilości wody na Ziemi [1]. Oprócz oczywistego braku wystarczającej ilości wody słodkiej, bardzo istotnym zagrożeniem dla rozwoju społeczeństw
jest jej nierównomierne rozmieszczenie na kuli ziemskiej oraz pogarszająca się jej
jakość. Woda jest surowcem, a jej zasoby są ograniczone, ale odnawialne. Odnowa zasobów
wodnych jest jednak spowolniona lub ograniczona przez czynniki antropogeniczne.
Ograniczony dostęp do wody słodkiej spowodowany jest głównie zanieczyszczeniem
wód naturalnych przez przemysł i rolnictwo oraz ściekami komunalnymi, wzrostem
populacji ludzkiej wraz z rosnącym standardem życia oraz zmianami klimatycznymi [2].
W rezultacie wiele ludzi na całym świecie, zwłaszcza w krajach rozwijających się, nie
ma dostępu do bezpiecznej przeznaczonej do spożycia przez ludzi wody (woda do picia).
Również w tym przypadku działalność rolnicza jest poważnie zagrożona, ponieważ
gospodarstwa rolne nie mają dostępu do wystarczających zasobów wody do nawadniania i produkcji zwierzęcej. Sytuacja ta jest widoczna na całym świecie, zwłaszcza na
Bliskim Wschodzie, w Afryce, Azji i Ameryce Łacińskiej. Fakty są rażące, np.
2,1 miliarda ludzi żyje bez bezpiecznej jakości wody do picia, a prawie cztery miliardy
ludzi doświadcza poważnego niedoboru wody przez co najmniej jeden miesiąc w roku
[3, 4]. Dzięki intensywnemu i efektywnemu oczyszczaniu ścieków, czyli dzięki „odnowie
wody”, można uzupełnić zasoby wody słodkiej i zapewnić powszechny dostęp do wody
użytkowej. Wydaje się, że jest to najbardziej oczywisty sposób radzenia sobie z niedoborem wody [5]. W związku z tym od lat podejmowane są wysiłki zmierzające do
wprowadzenia różnych technologii oczyszczania ścieków, takich jak filtracja konwencjonalna, koagulacja i flokulacja, metody chemiczne oraz systemy oczyszczania biologicznego. Wybór technologii oczyszczania wody i ścieków zależy od ich rodzaju. Wody
podziemne mogą być oczyszczane przed ich dystrybucją do systemu wodociągowego,
michal.bodzek@ipispan.edu.pl, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk,
www.ipis.pan.pl.
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natomiast oczyszczanie wód powierzchniowych i ścieków jest bardziej złożone ze względu
na obecność niebezpiecznych zanieczyszczeń. Częściowym rozwiązaniem wzrastającego
zanieczyszczenia środowiska wodnego jest wdrażanie nowych technologii. Stąd też do
układów technologicznych uzdatniania wody i oczyszczania ścieków wprowadzane są
coraz to nowsze procesy jednostkowe, które pozwalają na usunięcie bardzo szerokiego
spektrum zanieczyszczeń występujących zarówno w wodach powierzchniowych, jak
i podziemnych [6]. Wśród nowych technologii szczególnie polecane są membranowe
techniki separacji [7]. Technologia membranowa znacznie się rozwinęła w ciągu ostatnich
kilku dekad ze względu na korzyści, jakie oferuje w oczyszczaniu wody i ścieków. Dzięki
znacznemu zmniejszeniu rozmiarów urządzeń, zapotrzebowania na energię i niskim
kosztom kapitałowym technologia membranowa oferuje wiele możliwości w oczyszczaniu ścieków [8]. Według Singha i Hankinsa [9], technologia membranowa ma potencjał,
aby wypełnić lukę ekonomiczną i zapewnić zrównoważony rozwój, dzięki możliwości
niskiego lub zerowego zużycia chemikaliów, przyjazności dla środowiska i łatwej dostępności. Oznacza to, że w ostatnim czasie technologia membranowa okazała się bardziej
korzystną opcją w procesach oczyszczania ścieków. Zmienny charakter i złożoność
ścieków stwarzają pole do dalszych ulepszeń pod względem wydajności, wymagań
przestrzennych, energii, jakości permeatu i umiejętności technicznych procesów membranowych. Wciąż modyfikuje się moduły i elementy membranowe w celu zmniejszenia
zanieczyszczenia membran, co jest głównym wyzwaniem dla procesów membranowych. Możliwość łączenia dwóch lub więcej procesów membranowych ze sobą lub
z innymi formami technologii, takimi jak koagulacja czy adsorpcja, w sposób hybrydowy,
jest również stale badana, rozwijana i stosowana w wielu zakładach oczyszczania
ścieków [9, 10].
W oczyszczaniu wody do picia i ścieków często stosuje się ciśnieniowe techniki
membranowe. Wybór odpowiedniego procesu membranowego zależy od rodzaju ścieków
i domieszek obecnych w wodzie [1, 11, 12]. Odwrócona osmoza (RO) zatrzymuje jony
jednowartościowe oraz większość związków małocząsteczkowych i jest stosowana
głównie do odsalania/demineralizacji wody oraz usuwania mikrozanieczyszczeń nieorganicznych i organicznych. Nanofiltracja (NF) zatrzymuje jony dwuwartościowe
i małocząsteczkowe związki organiczne/nieorganiczne i jest stosowana do zmiękczania
wody, a także usuwania mikrozanieczyszczeń. Ultrafiltracja (UF) i mikrofiltracja (MF)
są w stanie bezpośrednio usuwać koloidy, substancje zawieszone i mikroorganizmy,
mogą więc być stosowane do klarowania i dezynfekcji wody, natomiast w systemach
zintegrowanych do usuwania zanieczyszczeń/mikrozanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych. Oprócz procesów ciśnieniowych stosuje się także inne techniki membranowe. Na przykład osmoza prosta (ang. forward osmosis FO) i destylacja membranowa
są ostatnio proponowane do odsalania i usuwania niektórych mikrozanieczyszczeń,
a elektrodializa (ED) i membrany ciekłe do usuwania związków nieorganicznych.
Powyższe techniki mogą być stosowane w technologii wody i ścieków jako niezależne
procesy lub w połączeniu z procesami jednostkowymi, np. bioreaktorami, tworząc procesy
hybrydowe.
Technologie membranowe odgrywają istotną rolę w zrównoważonym rozwoju
w zakresie uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz energii. Niektóre z nich są już
stosowane na szeroką skalę w przemyśle. Przykładami są odsalanie wody za pomocą
RO, oczyszczanie ścieków za pomocą reaktorów membranowych (MBR), baterie
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litowo-jonowe i ogniwa paliwowe oparte na membranach. Oprócz rozwiązywania problemów związanych z niedoborem wody i energii technologie membranowe spełniają
kryteria zrównoważonego rozwoju pod względem wpływu na środowisko, wykorzystania
gruntów, łatwości użycia, elastyczności i możliwości adaptacji. Z drugiej strony – nadal
wymagają ulepszeń pod względem kosztów i przystępności, zużycia energii i wiedzy
specjalistycznej. Aby to osiągnąć, konieczny jest postęp w dziedzinie materiałów membranowych. Niniejszy artykuł ma na celu analizę możliwości technologii membranowych w celu rozwiązania problemów związanych ze zrównoważonym rozwojem
w zakresie wody i energii. Przegląd ten może zapewnić badaczom zajmującym się membranami większą jasność co do celów kryteriów membranowych, dostarczyć końcowym
użytkownikom przemysłowym informacji o nowych technologiach membranowych
i wzmocnić zaangażowanie pomiędzy badaniami i zastosowaniami.

2. Klasyczne metody oczyszczania wody i ścieków
2.1. Uzdatnianie wody
Procesy stosowane do oczyszczania wody można podzielić na; ﬁzyczne, chemiczne
i biologiczne. Mogą one być łączone w układy ﬁzyczno-chemiczne, chemiczno-biologiczne itp. Do oczyszczania wody najczęściej wykorzystywane są następujące procesy
jednostkowe [13, 14]:
Napowietrzanie i odpędzanie gazów (stripping) powoduje usunięcie z wody
rozpuszczonych gazów (CO2, H2S, CH4, lotne związki organiczne powodujące smak
i zapach) oraz zwiększa zawartość tlenu, a przez usunięcie CO2, zwiększa odczyn pH
wody. Wprowadzenie do wody tlenu wywołuje hydrolizę i utlenienie związków żelaza
i manganu oraz zapobiega powstawaniu środowiska redukcyjnego pogłębiającego
problemy smaku i zapachu.
Koagulacja jest stosowana do usuwania z wody organicznych i nieorganicznych
koloidów, poprzez ich destabilizację i agregację, które następnie mogą być usunięte
z wody w procesach sedymentacji/ﬂotacji i ﬁltracji. Łącznie z koloidami usuwane są
również inne zasocjowane z nimi zanieczyszczenia, np.: bakterie, jony metali ciężkich,
wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), pestycydy i inne. Proces
koagulacji prowadzony jest zwykle solami glinu i żelaza.
Sedymentacja oraz ﬂotacja zapewniają usunięcie zawiesin obecnych w wodzie
surowej, jak i w wodzie po koagulacji lub strącaniu chemicznym. W procesie sedymentacji usuwane są zawiesiny mające ciężar właściwy większy niż woda. Podczas
flotacji możliwe jest usunięcie z wody cząstek o ciężarze właściwym mniejszym niż ma
woda, bądź większym przy zastosowaniu do flotacji powietrza. Flotacja niekiedy zastępuje
sedymentację w układach oczyszczania wody i stosowana jest do usuwania zawiesin
trudno sedymentujących, np. glonów oraz cząstek skoagulowanych w wodzie o niskiej
temperaturze.
Filtracja usuwa zawiesiny i związane z nimi zanieczyszczenia. W technologii wody
wyróżnia się filtrację pospieszną i powolną. Filtracja pospieszna jest najczęściej stosowana po wcześniejszych procesach oczyszczania wody. Niekiedy stosuje się filtrację
,,bezpośrednią” (bez wcześniejszego oczyszczania) przez złoża wielowarstwowe. Skuteczność ﬁltracji powolnej jest sumą efektów uzyskiwanych podczas ﬁltracji pospiesznej
oraz procesów biochemicznych zachodzących z udziałem bakterii saprofitycznych
zasiedlających złoże filtrów powolnych.
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Wymiana jonowa stosowana jest do usuwania z wody substancji rozpuszczonych.
W zależności od rodzaju żywic jonowymiennych, wymieniane są kationy lub aniony na
jony ruchliwe grup funkcyjnych jonitów. Wymianę kationów zapewniają kationity, zaś
anionów – anionity. Zastosowanie właściwego układu kationitów i anionitów zapewnia
demineralizację wody. Wymiana jonowa stosowana jest głównie do oczyszczania wód
przeznaczonych do celów przemysłowych (np. w energetyce), do usuwania związków
powodujących twardość, do odsalania bądź demineralizacji wody.
Chemiczne strącanie stosowane jest w celu usuwania niektórych jonów wody,
a polega na wytrącaniu z wody bardzo słabo rozpuszczalnych związków usuwanych
jonów. Wytrącające się związki spełniają często rolę sorbentów innych zanieczyszczeń
organicznych i nieorganicznych oraz bakterii i wirusów. Po chemicznym strącaniu,
podobnie jak po koagulacji, niezbędne są procesy sedymentacji, ﬁltracji oraz czasami
korekty pH. Proces stosowany jest do usuwania nadmiernej twardości węglanowej lub
ogólnej z wód przeznaczonych do celów wodociągowych, ale również w oczyszczaniu
wód przeznaczonych do celów przemysłowych. Czasami chemiczne strącanie realizowane jest łącznie z koagulacją.
Adsorpcja na węglu aktywnym lub innym sorbencie służy głównie do usuwania
rozpuszczonych związków organicznych, w tym ich produktów niepełnego utleniania.
Możliwa jest również dechloracja wody na węglu aktywnym. Węgiel aktywny wykorzystywany jest z dużą skutecznością do obniżania zawartości zanieczyszczeń powodujących barwę, smak i zapach wody.
Utlenianie chemiczne stosowane jest w celu: usuwania związków barwnych oraz
powodujących smak i zapach wody, jak również utleniania organicznych związków
refrakcyjnych i innych, trudnych do usunięcia w pozostałych procesach jednostkowych,
wspomagania ﬂokulacji, utleniania żelaza i manganu oraz dezynfekcji. Utleniaczami
najczęściej stosowanymi w technologii wody są: chlor, ozon, dwutlenek chloru i nadmanganian potasu. Z uwagi na możliwość powstawania niebezpiecznych ubocznych
produktów utleniania, proces powinien być poprzedzony usuwaniem zanieczyszczeń
stanowiących prekursory produktów ubocznych.
Dezynfekcja ma za zadanie niszczenie mikroorganizmów obecnych w wodzie i zabezpieczenie dobrej jakości sanitarnej wody w sieci wodociągowej. Proces ten najczęściej
stosowany jest na końcu układu oczyszczania wody. W wypadku ujmowania wód,
w których obecne są liczne rnikroorganizmy, najczęściej glony, czasami środki dezynfekujące dawkowane są do wody na początku układu jej oczyszczania. W tych sytuacjach
muszą być stosowane dezynfektanty, których zastosowanie zapewnia powstawanie jak
najmniejszych ilości ubocznych produktów dezynfekcji. Celem dezynfekcji końcowej
jest zniszczenie mikroorganizmów obecnych w wodzie po wcześniejszych procesach jej
oczyszczania oraz zabezpieczenie wody przed wtórnym rozwojem organizmów żywych,
głównie bakterii. Jako czynniki dezynfekujące stosowane są: chlor, chloraminy, dwutlenek
chloru. promieniowanie UV, ozon. Jak dotąd najczęściej używany jest chlor. Jednak
stwierdzone niebezpieczeństwo powstawania chlorowanych związków organicznych
powoduje, iż coraz częściej zaczyna się stosować alternatywne czynniki dezynfekujące.

2.2. Klasyczne metody oczyszczania ścieków
Ścieki z przemysłu i od ludności odprowadzane są kanalizacją do oczyszczalni
ścieków. W wiekach średnich, gdy nie było jeszcze wodociągów i kanalizacji, nagminne
były epidemie różnych chorób zakaźnych, jak cholera, żółta febra, ospa, tyfus. Duże
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epidemie cholery wystąpiły w 1849 roku w Londynie i w 1892 w Hamburgu. Statystycznie udowodniono bezwzględną odwrotnie proporcjonalną zależność między zachorowaniem na tyfus a wyposażeniem w centralne zaopatrzenie w wodę i kanalizację.
W zależności od pochodzenia wyróżnia się następujące rodzaje ścieków:
• ścieki bytowo-gospodarcze, związane bezpośrednio z działalnością człowieka
(odpływy kuchenne, z ubikacji, łazienek, z prania, zmywania pomieszczeń itp.);
• ścieki przemysłowe, powstające w zakładach produkcyjnych i usługowych;
zaliczamy do nich ścieki technologiczne (poprocesowe), wody chłodnicze, a także
kopalniane wody dołowe;
• ścieki deszczowe, powstające z wód opadowych oraz z topnienia śniegu i lodu;
spływając z ulic, placów i dachów spłukują zanieczyszczenia tam zalegające i stają
się ściekami;
• ścieki z rolnictwa, które trzeba obecnie traktować jako ścieki przemysłowe, gdyż
pochodzą z intensywnej i uprzemysłowionej hodowli bydła i trzody chlewnej; są to
ścieki stężone i bardzo groźne.
Systemy oczyszczania ścieków dzieli się obecnie umownie na cztery stopnie [15, 16]:
• I – oczyszczanie mechaniczne, usuwające zanieczyszczenia stałe, do zawiesin
opadających włącznie. Stopień oczyszczania nie przekracza 30% ubytku biochemicznego zapotrzebowania tlenu (BZT5);
• II – oczyszczanie biologiczne, usuwające przede wszystkim organiczne zanieczyszczenia rozpuszczone. Stopień oczyszczania waha się w granicach 85-93% ubytku
BZT5;
• III – usuwanie związków biogennych, tj. azotu i fosforu. Stopień oczyszczania jest
już tylko nieznacznie wyższy niż podany wyżej, zwykle około 92-95% ubytku
BZT5, a usunięcie azotu i fosforu przekracza również 90% w stosunku do wartości
zawartych w ściekach surowych.
• IV – usuwanie resztkowych zanieczyszczeń pozostałych jeszcze w ściekach
w postaci tzw. związków refrakcyjnych. Ten stopień określa się też mianem odnowy
wody, uzyskana bowiem woda może ponownie służyć do zaopatrzenia przemysłu
lub ludności.
Biologiczne tlenowe układy modelowe mogą mieć trzy zasadnicze wersje – zgodnie
z obiektami służącymi do biologicznego oczyszczania ścieków. Będą to: stawy ściekowe,
złoża biologiczne i osad czynny. Oczyszczanie ścieków osadem czynnym jest podobne
do procesów samooczyszczania zachodzących w wodach naturalnych. Różnica polega
na znacznym zwiększeniu ilości drobnoustrojów w osadzie czynnym oraz intensywnym
sztucznym natlenieniu mieszaniny osadu czynnego i ścieków. Pozwala to na zwiększenie ilości doprowadzanych ze ściekami zanieczyszczeń i skrócenie czasu oczyszczania.
Biologiczne oczyszczanie ścieków metodą osadu czynnego odbywało się do końca lat
80. w tzw. mechaniczno-biologicznych oczyszczalniach ścieków (rys. 1). Składa się ona
z trzech zasadniczych części: mechanicznej, biologicznej i przerobu osadów ściekowych.
W skład części mechanicznej wchodzą:
• kraty do usuwania substancji stałych o stosunkowo dużych rozmiarach (kilkudziesięciu mm);
• piaskowniki do zatrzymywania cząstek mineralnych jak piasek, żużel, żwir itp.;
• osadniki wstępne do usuwania zawiesin łatwo opadających oraz pływających
(tłuszcze itp.).
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W części biologicznej oczyszczalni (komora napowietrzania) następuje proces biochemicznego utleniania związków organicznych (substratów) zawartych w ściekach. Powietrze wprowadzane do komór dostarcza tlen niezbędny mikroorganizmom, a także
utrzymuje ścieki i osad czynny w stałym ruchu. Uproszczony schemat rozkładu (biodegradacji) związków organicznych jest następujący:
Związki organiczne + tlen + substancje pożywkowe + mikroorganizmy =
nowe mikroorganizmy + CO2 + H2O
Po odpowiednim czasie kontaktu mieszanina ścieków i osadu czynnego przepływa
do osadników wtórnych, gdzie następuje oddzielenie osadu czynnego od oczyszczonych
ścieków. Prawidłowe oddzielenie osadu czynnego od ścieków jest bardzo istotne z uwagi
na efektywność oczyszczania. Osad jest recyrkulowany do komór napowietrzania, a jego
nadmiar usuwany do sekcji przeróbki osadów.

Rysunek 1. Schemat konwencjonalnej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków,
opracowanie własne na podstawie [15, 16]

Nowe uregulowania prawne dotyczące wprowadzania ścieków do wód i ziemi
nakładają obowiązek usuwania ze ścieków substancji biogennych do poziomu 30 mg/l
dla azotu ogólnego i 1,5 mg/l dla fosforu. Zmusza to do zastosowania takich metod
oczyszczania biologicznego, by zapewnić usunięcie azotu i fosforu do tego poziomu.
W zakresie usuwania azotu stosuje się biologiczne procesy nitryfikacji (utlenianie azotu
amonowego do azotanów (V)) oraz denitryfikacji (redukcja azotanów (V) do azotu
amonowego). Natomiast usuwanie fosforu jest bardziej uciążliwe. Znane są metody
chemiczne polegające na przeprowadzeniu fosforanów w nierozpuszczalne sole za
pomocą związków żelaza, glinu lub wapnia, lub też metody biologicznej defosfatacji.
Metoda ta polega na kumulowaniu fosforu w komórkach niektórych gatunków bakterii
i usuwaniu fosforu w postaci biomasy osadu czynnego. W nowoczesnych oczyszczalniach z jednoczesnym usuwaniem węgla organicznego, azotu i fosforu metodą biologiczną
(rys. 2) ścieki wraz z osadem czynnym przepływają kolejno przez komorę beztlenowa
(defosfatacji), anoksyczną (niedotlenienie) – denitryfikacji i tlenową (nitryfikacji).
Takie rozwiązanie wymaga wprowadzenia skomplikowanego układu wewnętrznej
recyrkulacji osadu, by osad czynny uzyskał populacje stosowne do reakcji biochemicznej
zachodzącej w odpowiedniej komorze.
Oprócz metody osadu czynnego stosuje się też złoża biologiczne, których działanie
oparte jest na naśladowaniu procesów samooczyszczania zachodzących w warunkach
naturalnych w glebie, ale szybkość tych procesów jest znacznie większa. Złoża biologiczne są to zbiorniki wypełnione odpowiednim materiałem, w których zachodzą tlenowe
procesy rozkładu zanieczyszczeń zawartych w ściekach pod wpływem mikroorganizmów
osiadłych na materiale wypełniającym złoże w postaci tzw. błony biologicznej.
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Rysunek 2. Schemat układu do biologicznego usuwania ze ścieków związków węgla, azotu i fosforu,
opracowanie własne na podstawie [15, 16]

Jeżeli chodzi o oczyszczanie ścieków przemysłowych, to oprócz metod biologicznych stosuje się metody fizykochemiczne oraz chemiczne, a procesy jednostkowe są
znacznie bardziej zróżnicowane [17]. Procesy te, podobnie jak i urządzenia, chociaż są
bardzo różnorodne, działają często tylko wybiórczo. Dlatego należy je zawsze dostosować do właściwości zanieczyszczeń. Duży udział ścieków przemysłowych w ściekach
miejskich może zaważyć na konieczności instalowania dodatkowych (w stosunku do
układów konwencjonalnych) urządzeń do oczyszczania tej mieszaniny w jednej wspólnej
oczyszczalni. Najczęściej stosuje się takie procesy jak: neutralizacja i strącanie, utlenianie i redukcja, koagulacja, sedymentacja, flotacja i filtracja, adsorpcja ekstrakcja
i inne [17].

3. Techniki membranowe stosowane w oczyszczaniu wody i ścieków
W najbardziej ogólnym ujęciu, membrana syntetyczna jest to przegroda między dwoma
fazami (mieszaninami) ciekłymi lub gazowymi, ograniczająca transport substancji w taki
sposób, że substancje te mogą być wymieniane między fazami z szybkością zależną od
własności membrany oraz charakterystyki faz [18, 19]. Transport masy przez membrany
odbywa się dzięki odpowiedniej sile napędowej, do której zalicza się różnicę ciśnień
hydraulicznych, ciśnień cząstkowych składników separowanych, ich stężeń po obu
stronach membrany czy też różnicy potencjału elektrycznego [20]. Rozwój inżynierii
materiałowej umożliwił wytwarzanie, w skali technicznej, szerokiej gamy membran
o zróżnicowanych właściwościach transportowych wykorzystujących różne siły napędowe dla wielu różnych zastosowań [18, 19]. Membrana stanowi istotę każdej techniki
membranowej, a pozostałe oprzyrządowanie przyczynia się jedynie do optymalnej pracy
membrany.
Biorąc pod uwagę materiał, z którego membrana jest wytworzona, rozróżniamy
membrany stałe i ciekłe oraz membrany organiczne (polimerowe) i nieorganiczne,
uwzględniając natomiast strukturę oraz morfologię membran, można je podzielić na
porowate i lite (nieporowate), symetryczne i asymetryczne oraz kompozytowe, które
uważa się za odmianę membran asymetrycznych (rys. 3). Membrany asymetryczne mają
cienką warstwę selektywną, na której znajduje się grubsza warstwa o wysokiej przepuszczalności (rys. 4) [19, 21]. Znajdują one zastosowanie w większości procesów
membranowych.
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Rysunek 3. Klasyfikacja membran, opracowanie własne na podstawie [19]

Rysunek 4. Budowa membrany asymetrycznej, opracowanie własne na podstawie [19, 21]

Membrany półprzepuszczalne najczęściej są wykonane z syntetycznych polimerów
organicznych. Należą do nich między innymi polietylen (PE), politetrafluoroetylen (PTFE),
polipropylen i octan celulozy [22]. Membrany nieorganiczne natomiast są wykonane
z takich materiałów jak ceramika, metale, zeolity lub krzemionka. Membrany nieorganiczne
można podzielić na: membrany ceramiczne, membrany ze stali szlachetnej (otrzymywane przez spiekanie proszków ze stali szlachetnej), membrany węglowe (otrzymywane
z past grafitowych lub tkanin węglowych) oraz membrany szklane [21, 23]. Najważniejsze są membrany ceramiczne, których tworzywem są glinokrzemiany oraz tlenki
glinu (odmiany α-(korund) i γ-), tytanu, cyrkonu i krzemu.
Ważną grupą membran, stosowaną przede wszystkim w prądowych technikach separacji membranowej, są membrany jonowymienne [2]. Membrana jonowymienna (jonoselektywna, jonitowa) jest przegrodą uformowaną z polimeru, z którego cząsteczkami
kowalencyjnie związane są grupy jonowe. Ładunek grup jonowych sieci polimeru jest
neutralizowany przez ruchliwe jony, zwane przeciwjonami. Membrana jonowymienna
umieszczona w polu elektrycznym wykazuje selektywność w transporcie jonów. Ze
względu na znak ładunku sieci membrany wyróżniamy membrany kationowymienne,
anionowymienne, bipolarne i mozaikowe.

3.1. Ciśnieniowe techniki membranowe
Procesy membranowe, których siłą napędową jest różnica ciśnień po obu stronach
membrany (ΔP) są zdecydowanie najczęściej stosowanymi procesami membranowymi
w oczyszczaniu wody i ścieków. Istnieją cztery główne rodzaje ciśnieniowych technik
215

Michał Bodzek

membranowych. Są to: mikrofiltracja (MF), ultrafiltracja (UF), nanofiltracja (NF) i odwrócona osmoza (RO). Tabela 1 zawiera podsumowanie głównych cech tych procesów.
Zasadniczą różnicą między tymi procesami jest wielkość porów membrany [9, 19, 20].
Pod wpływem przyłożonego ciśnienia rozpuszczalnik oraz rozpuszczone substancje
małocząsteczkowe przechodzą przez membranę, natomiast inne cząsteczki o większej
masie cząsteczkowej (MW) oraz koloidy i drobne zawiesiny są przez nią zatrzymywane.
W zależności od tego, czy mamy do czynienia z MF, UF, NF czy RO, zatrzymywane są
cząsteczki o coraz to mniejszych MW. Obszar zastosowania określa wielkość cząstek
zatrzymywanych przez membranę. W sekwencji tych technik, działających na zasadzie
mechanizmu sitowego, idąc od najbardziej zwartych membran do RO, przepuszczających wyłącznie wodę, przez NF, pozwalających na rozdzielanie jonów o różnej
wartościowości i UF, zatrzymujących drobne zawiesiny, koloidy, bakterie i wirusy –
dochodzi się do MF o największych porach zdolnych do zatrzymania makrozawiesin.
Dlatego rośnie oporność hydrauliczna membran i stosuje się coraz to wyższe ciśnienia
transmembranowe (TMP). Przyjmując za podstawę klasyfikacji rozmiar cząsteczek
substancji zatrzymywanej przez membranę, na rysunku 5 przedstawiono schematycznie
różnicę między poszczególnymi ciśnieniowymi procesami membranowymi podczas
rozdzielania zawiesin i roztworów rzeczywistych.
Tabela 1. Porównanie ciśnieniowych procesów membranowych

Mikrofiltracja

Ultrafiltracja

Nanofiltracja

Separacja cząstek
(np. bakterie,
wirusy)

Separacja substancji
wielkocząsteczkowych
i koloidalnych, (np.
białek)
Ciśnienie osmotyczne
– można pominąć

Separacja jonów wielowartościowych oraz
związków organicznych
o MW > 300
Ciśnienie osmotyczne –
odgrywa rolę

Niskie TMP
(<0,2 MPa)
Symetryczna
struktura membran

Niskie TMP
(0,1-1,0 MPa)
Asymetryczna
struktura membran

TMP wynosi 0,5-2,0 MPa

Grubość warstwy
separującej
10-150 m.

Grubość warstwy
separującej 0,1-1,0 m

Grubość warstwy
separującej 0,1-1,0 m

Mechanizm
separacji – sitowy

Mechanizm separacji
– sitowy

Mechanizm separacji
oparty na rozpuszczaniu
i dyfuzji

Ciśnienie
osmotyczne – można
pominąć

Asymetryczna struktura
membran

Źródło: opracowanie własne na podstawie [9, 19, 20].

216

Odwrócona
osmoza
Separacja
substancji
małocząsteczkowych (np. soli)
Wysokie
ciśnienie
osmotyczne
0,5-2,5 MPa
Wysokie TMP
(1,0-6,0 MPa)
Asymetryczna
struktura
membran
Grubość
warstwy
separującej
0,1-1,0 m
Mechanizm
separacji oparty
na rozpuszczaniu i dyfuzji
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Rysunek 5. Różnice efektywności ciśnieniowych procesów membranowych,
opracowanie własne na podstawie [19]

W procesie mikrofiltracji (MF) stosuje się membrany symetryczne, których opór
hydrauliczny wynika z całkowitej ich grubości (10-150 m), co m.in. rzutuje na
szybkość transportu substancji przez membranę. MF to proces separacji cząstek, których
ciśnienie osmotyczne nie jest wartością mierzalną i stąd równanie opisujące zależność
szybkości transportu od ciśnienia dla MF nie zawiera wyrazu związanego z ciśnieniem
osmotycznym, a proces zachodzi przy różnicy ciśnienia rzędu 0,05-0,5 MPa [19, 21].
Zależność strumienia permeatu (Jv) od ciśnienia opisuje zależność Hagena-Poiseueilla [19]:
Jv = L·P = (ε˖r2‧ΔP)/(8µ‧‧l)
gdzie: L – przepuszczalność membrany – strumień permeatu w przeliczeniu na jednostkę ciśnienia, P –
ciśnienie transmembranowe,  – porowatość membrany, r – promień porów membrany, l – grubość membrany,
 – lepkość cieczy,  – współczynnik krętości porów w membranie.

Podstawowym mechanizmem separacji cząstek w MF jest mechanizm sitowy: przez
membranę nie przenikają cząstki o rozmiarach większych od średnicy porów, które
w membranach MF wynoszą 0,05-10 m, przy czym w największej ilości występują pory
o średnicy 0,1-2 m. Umożliwia to separację koloidów i drobnych zawiesin, jak również
niektórych związków wielkocząsteczkowych. Ogólnie przyjmuje się, że MF stosuje się
w przemyśle oraz w laboratorium do usuwania i zatężania cząstek (cząsteczek) o średnicy
większej od 0,1 m. Cząstkami zatrzymywanymi przez membrany MF są również bakterie
i pierwotniaki. Proces jest więc też stosowany do dezynfekcji strumieni surowców, np.
w biotechnologii.
W MF stosuje się membrany polimerowe i ceramiczne. Membrany polimerowe
wytwarza się z polimerów zarówno hydrofobowych (politetrafluoroetylen (teflon, PTFE),
poli(fluorek winylidenu) (PVDF), polipropylen) jak i hydrofilowych (estry celulozy,
poliwęglan, polisulfon/poli(etero sulfon), poliimid/poli(etero imid), alifatyczne poliamidy).
Ponadto stosowane są membrany ceramiczne z tlenku glinu lub tlenku cyrkonu. Jako
materiały do wytwarzania membran nieorganicznych wymienia się ponadto szkło (SiO2),
metale (pallad, wolfram, cyrkon, srebro) oraz materiały spiekane z węgla [19, 24, 25].
Z przedstawionych wyżej rozważań wynika, że w procesie MF ważna jest nie tylko
charakterystyka własności transportowo-separacyjnych membrany, ale również wytrzymałość chemiczna i termiczna materiału membrano-twórczego.
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Ultrafiltracja (UF) jest techniką membranową, w której podstawę separacji stanowi
wielkość i kształt cząstek w roztworze lub zawiesinie, a wielkość porów membrany oraz
wielkości cząstek separowanych leżą pomiędzy MF a NF. Jest to zatem proces separacji
składników roztworów o cząsteczkach różniących się znacząco między sobą masą
cząsteczkową (i rozmiarami), zachodzący przy różnicy ciśnienia w zakresie 0,1-1 MPa.
Przyjmuje się, że promień porów membran uważanych za UF mieści się w przedziale
1 nm-0,05 m. Techniką tą oddzielane są składniki o masie cząsteczkowej powyżej
500 Da lub alternatywnie cząsteczki o średnicach 2-20 nm [19, 21].
W odróżnieniu od MF, w procesie UF stosuje się membrany asymetryczne, w których
opór hydrauliczny określony jest praktycznie przez grubość warstwy naskórkowej,
wynoszącej zazwyczaj poniżej 1 m. Najczęściej stosuje się membrany z polisulfonu,
poliakrylonitrylu, poli(chlorku winylu), poli(fluorku winylidenu), pochodnych celulozy,
poliimidu, poliamidów alifatycznych i innych polimerów, często modyfikowanych
chemicznie lub fizycznie. Ponadto stosuje się membrany ceramiczne. Membrany UF
stanowią też matrycę membran kompozytowych. Mechanizm separacji i transport składników przez nieporowate membrany polimerowe jest opisywany mechanizmem rozpuszczania i dyfuzji, a zatem etapy sorpcji i dyfuzji dla rożnych składników roztworu mogą
zachodzić z rożnymi szybkościami, co różnicuje strumienie składników przenikających
przez membranę. UF służy często do frakcjonowania związków wielkocząsteczkowych
według ich mas molowych. Dlatego do charakteryzowania membran UF stosuje się tzw.
graniczną masę molową (ang. cut-off), która określa najmniejszą masę molową
substancji zatrzymywanej przez membranę przy określonym współczynniku retencji,
zwykle 0,9 [19, 21].
Strumień roztworu przenikającego przez membranę (Jv) jest wielkością świadczącą
o wydajności i określa ekonomicznie proces UF. Wartość strumienia Jv maleje, bardziej
lub mniej wyraźnie w czasie. Zależność strumienia permeatu od ciśnienia dla membran
UF można wyrazić za pomocą zmodyfikowanego równania Darcy’ego [19]:
Jv = L(P)b
UF stosuje się do oczyszczania i zatężania substancji wielkocząsteczkowych i koloidalnych oraz do frakcjonowania substancji zawartych w roztworach wg mas cząsteczkowych. Stąd proces znalazł zastosowanie w uzdatnianiu wody i oczyszczaniu ścieków
(do usuwania koloidów i mikroorganizmów) oraz w przemyśle farmaceutycznym,
spożywczym, tekstylnym i innych.
Nanofiltracja (NF) jest techniką membranową, której siłą napędową jest różnica
ciśnień po obu stronach membrany o własnościach pośrednich pomiędzy RO i UF (rys. 5).
Membrany do NF charakteryzują się niską retencją jonów jednowartościowych a wysoką
dwu- i więcej wartościowych oraz związków organicznych o masie cząsteczkowej
powyżej 200-300 Da [24, 25]. Tabela 2 podaje współczynniki retencji soli zawierających
jony jedno- i dwuwartościowe membran do NF i RO. Nazwa NF pochodzi stąd, że masie
molowej 200 Da odpowiadają cząsteczki o wielkości 1 nm [19]. W NF separowane są
składniki roztworu o cząsteczkach mających rozmiar ok. 1-3 nm, a różnica ciśnienia leży
w zakresie 1-3 MPa, a więc poniżej wartości, które byłyby niezbędne w RO dla uzyskania
tych samych strumieni. Membrany stosowane w NF nie mają porów w sensie konwencjonalnym. Mechanizm separacji składników rozpuszczonych od rozpuszczalnika
polega więc na rozpuszczaniu i dyfuzji w membranie.
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Tabela 2. Porównanie charakterystyki membran NF NF-70 i NF-45 oraz membrany FT-30 do RO (Filmtec)

Membrana
FT-30
NF-70
NF-45

Ciśnienie
MPa
1,55
0,5
0,9

Współczynnik retencji [%]
MgCl2
NaNO3
99,5
90
70
50
83
20

NaCl
98
75
50

MgSO4
99,5
97,5
97,5

Źródło: opracowanie własne na podstawie [2, 19].

Z tabeli 2 wynika, że sole o jonach jednowartościowych przechodzą przez membrany
nanofiltracyjne, podczas gdy sole o jonach wielowartościowych są zatrzymywane.
Permeacja soli określona jest zatem wartościowością jonu. Na podstawie licznych badań
membran do NF współczynniki retencji kationów i anionów wzrastają w kolejności:
NO3- < Cl- < OH- < SO42- < CO32H+ < Na+ < K+ < Ca2+ < Mg2+ < Cu2+
W przeciwieństwie do membran do RO, podczas NF roztworów jonowych występują
efekty elektryczne, uwarunkowane stałymi ładunkami, głównie ujemnymi (−COOH lub
–SO3H), powierzchni membrany lub jej porów. Na wskutek wzajemnych oddziaływań
elektrostatycznych ładunek membrany przeszkadza w permeacji jonom wielowartościowym, co powoduje możliwość frakcjonowania jonów jedno- i dwuwartościowych.
Jeżeli stosuje się membrany NF do odsalania roztworów zawierających jony jednoi wielowartościowe, to występuje efekt, zwany efektem Donnana, polegający na tym, że
współczynnik retencji jonu Cl- przyjmuje wartości ujemne w miarę wzrostu stężenia
Na2SO4. Oznacza to, że anion chlorkowy jest transportowany przeciw własnemu gradientowi stężenia, by zachować równowagę pomiędzy ładunkami jonów w obu fazach.
Dotychczas NF została z powodzeniem zastosowana na skalę techniczną w procesach
uzdatniania wód podziemnych i powierzchniowych, przede wszystkim do zmiękczania
oraz do rozdzielania substancji w procesach przemysłowych.
U podstaw procesu odwróconej osmozy (RO) leży zjawisko osmozy naturalnej.
Jeżeli membrana rozdziela roztwór od rozpuszczalnika lub dwa roztwory o różnym
stężeniu, następuje samorzutny przepływ rozpuszczalnika w kierunku roztworu o większym stężeniu [19]. Ciśnienie równoważące przepływ osmotyczny zwane jest ciśnieniem osmotycznym. Jeżeli po stronie roztworu wytworzy się ciśnienie hydrostatyczne
przewyższające ciśnienie osmotyczne, rozpuszczalnik będzie przenikał z roztworu
bardziej stężonego do rozcieńczonego, a więc w kierunku odwrotnym niż w procesie
osmozy naturalnej (rys. 6) [19]. Ciśnienia transmembranowe stosowane w RO (2-6 MPa)
znacznie przewyższają stosowane w UF i MF (tab. 1).

Rysunek 6. Zasada osmozy naturalnej i odwróconej osmozy (C – stężenie substancji rozpuszczonej),
opracowanie własne na podstawie [2, 19]
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W wyborze membrany do procesu RO decydującą rolę odgrywa powinowactwo
rozpuszczalnika (wody) do materiału membrany, natomiast znacznie mniejszą rolę wielkość jej porów, ponieważ mechanizm separacji ma charakter rozpuszczania i dyfuzji.
Membrany do RO powinny zatem charakteryzować się wysokim powinowactwem do
wody, natomiast bardzo małym do substancji rozpuszczonej. W procesie RO stosuje się
membrany asymetryczne wykonane z jednego polimeru oraz membrany kompozytowe.
Do produkcji membran RO stosuje się estry celulozy, przede wszystkim dwu- i trójoctan
celulozy oraz poliamidy aromatyczne, odznaczające się dobrą selektywnością w odniesieniu do soli, jednak niską przepuszczalnością wody. Te ostatnie są bardziej wytrzymałe
na pH środowiska, w którym pracują, natomiast mało odporne na obecność wolnego
chloru. Z poliamidów wytwarza się membrany w formie włókien kanalikowych (ang.
hollow fibres) o średnicy ok. 20 m i w związku z tym niższa przepuszczalność wody
nie odgrywa większej roli. Obecnie do wytwarzania membran do odwróconej osmozy
stosuje się membrany kompozytowe [2, 19, 24, 25].
Przy założeniu, że substancja rozpuszczona nie przechodzi przez membranę osmotyczną (membrana doskonała), zależność strumienia permeatu (Jv) od ciśnienia (P)
przedstawia równanie [24, 25]:
Jv = L(P-)
 jest ciśnieniem osmotycznym roztworów. Wartość przepuszczalności membrany
(L) zależy od rozpuszczalności substancji przechodzącej przez membranę oraz jej
współczynnika dyfuzji. Dla membran do RO przyjmuje ona wartości w zakresie
10-6-10-8 m3/m3dPa, a więc mniejsze niż w przypadku UF.
RO znalazła zastosowanie w dużej skali przede wszystkim do odsalania wody w celu
otrzymania wody do picia. Ponadto proces stosuje się do odsalania ścieków i innych
roztworów, jak również do odzyskiwania wody z wielu rodzajów ścieków przemysłowych i odcieków ze składowisk odpadów stałych. Stosowana jest również do przygotowania
wody dla celów przemysłowych, między innymi w procesach wytwarzania ciepła i energii
elektrycznej

3.2. Osmoza prosta
Osmoza prosta (forward osmosis, FO) jest procesem technologicznym wykorzystującym zjawisko osmozy, czyli dyfuzji rozpuszczalnika przez błonę półprzepuszczalną
rozdzielającą dwa roztwory o różnych stężeniach [26, 27]. Przepływ rozpuszczalnika
zachodzi od roztworu o mniejszym stężeniu substancji rozpuszczonej do roztworu
o stężeniu większym, czyli prowadzi do wyrównania stężenia obu roztworów. W procesie
FO, prowadzonym w warunkach ciśnienia atmosferycznego, woda przenika przez syntetyczną membranę z roztworu poddawanego oczyszczaniu do roztworu odbierającego
(draw solution). Siła napędowa procesu wytwarzana jest w sposób naturalny i jest
skutkiem różnicy wartości ciśnienia osmotycznego roztworów po obu stronach membrany. Przepływ wody jest samorzutny i proces ten nie wymaga stosowania energii zewnętrznej (poza energią związaną z cyrkulacją roztworów po obu stronach membrany).
Proces może zachodzić tak długo, aż nie nastąpi wyrównanie wartości ciśnienia osmotycznego roztworów po obu stronach membrany i nie zostanie osiągnięty stan równowagi (rys. 7).
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Rysunek 7. Schemat osmozy prostej (FO), opracowanie własne na podstawie [26, 27]

Woda, która przeniknęła przez membranę powoduje rozcieńczenie roztworu odbierającego i stąd kolejnym etapem jest jego regeneracja, skutkująca uzyskaniem dwóch
strumieni – czystej wody oraz odzyskanego zatężonego roztworu osmotycznego, który
może być ponownie użyty [26]. O wydajności procesu FO decydują właściwości roztworu
odbierającego. Powinien się on charakteryzować wysokim ciśnieniem osmotycznym
przy możliwie niskim stężeniu, małą lepkością, łatwością odzyskiwania, niskim kosztem
i nie może być toksyczny. Ponadto dyfuzja wsteczna składników roztworu osmotycznego
do roztworu zasilającego powinna być ograniczona. Jako składniki roztworu odbierającego zastosowanie znalazły [26, 27]: gazy rozpuszczone w wodzie (SO2 lub mieszanina NH3 i CO2), cukry (glukoza, fruktoza, sacharoza), sole nieorganiczne (NaCl, MgCl2,
CaCl2, Al2(SO4)3), sole organiczne (sole sodowe i magnezowe kwasu mrówkowego,
octowego lub propionowego), hydrofilowe nanocząstki magnetyczne. W procesie FO,
podobnie jak w RO, zastosowanie znalazły nieporowate membrany asymetryczne wytwarzane z polimerów hydrofilowych, tj. z trójoctanu celulozy lub membrany kompozytowe zawierające poliamidową warstwę aktywną [19, 20].

3.3. Destylacja membranowa
Destylacja membranowa (MD) jest procesem odparowania przez porowatą, liofobową membranę, która stanowi jedynie nieselektywną barierę fizyczną (kontaktor typu
ciecz-ciecz). Najczęściej hydrofobowa membrana rozdziela wodne roztwory o różnej
temperaturze i składzie. Siłą napędową procesu jest różnica prężności par, wynikająca
z różnicy temperatury po obu stronach membrany, przy czym transport masy ma miejsce
w kierunku strumienia o niższej temperaturze [12, 19, 27]. Zasadę procesu MD przedstawiono na rysunku 8 [19].

Rysunek 8. Zasada bezpośredniej kontaktowej destylacji membranowej (D – destylat, N – nadawa,
C – stężenie, T – temperatura, p – prężność pary, Q – ciepło), opracowanie własne na podstawie [19, 27]
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Mechanizm transportu masy w MD można podzielić na trzy etapy: parowanie wody
na granicy faz ciepła nadawa/gaz w porach membrany, dyfuzja cząsteczek pary przez
pory membrany hydrofobowej oraz kondensacja pary w strumieniu zimnego destylatu.
Warunkiem podstawowym MD jest zachowanie fazy gazowej w porach membrany.
Zwilżenie membrany spowoduje nieselektywny przepływ objętościowy i proces ustaje.
Membrany powinny charakteryzować się ponadto dużą odpornością chemiczną i stabilnością termiczną. Mechanizm rozdziału w MD wynika z równowagi: roztwór zasilający/
para. Skład permeatu, a stąd selektywność MD, zależy od prężności pary poszczególnych składników roztworu zasilającego, będących w stanie równowagi z fazą ciekłą
nadawy, w aktualnych warunkach stężenia i temperatury. Oznacza to, że składnik nadawy
o wyższym ciśnieniu cząstkowym będzie szybciej dyfundował przez pory hydrofobowej
membrany. Stąd w przypadku mieszaniny etanol/woda, przy niskich stężeniach etanolu,
przez membranę następuje transport pary wodnej i etanolu. Jednak szybkość przenoszenia etanolu będzie zawsze większa i stężenie tego składnika w permeacie będzie
rosło. W przypadku wodnych roztworów soli, na przykład NaCl, ciśnienie cząstkowe
soli można przyjąć za równe zeru i w fazie gazowej w równowadze z roztworem soli
występuje jedynie para wodna. Dla wodnych roztworów substancji nielotnych proces
MD jest całkowicie selektywny, niezależnie od ich stężenia w nadawie.

3.4. Elektrodializa
Obiecującą techniką odsalania wody naturalnej oraz usuwania jonów ze ścieków jest
elektrodializa (ED). W procesie ED stosuje się membrany kationowymienne (MK)
i anionowymienne (MA), które umieszczone w polu elektrycznym, ograniczają transport
kationów lub anionów (rys. 9) zawartych w wodzie podawanej do urządzenia. Do realizacji procesu ED służy tzw. stos elektrodialityczny (elektrodializer) składający się
z kilkuset zainstalowanych równolegle i naprzemiennie membran MK i MA oddzielonych
przekładkami dystansującymi. Ułożone w ten sposób membrany dzielą elektrodializer
na komory odsalania (komory dializatu) i zatężania roztworu (komory koncentratu).
Istota procesu ED polega na ukierunkowanym transporcie jonów pod wpływem stałego
pola elektrycznego. Jony migrują do odpowiednich elektrod przez membrany, które je
zatrzymują lub przepuszczają i w ten sposób powstaje koncentrat zawierający sól
i produkt pozbawiony soli na przemian w odpowiednich komorach elektrodializera.
Roztwory zasilające każdą z grup komór (w tym także komory elektrodowe) są cyrkulowane w celu wyrównania stężenia w komorze, a tym samym ograniczenia efektu polaryzacji stężeniowej. W czasie procesu, w wyniku przepływu jonów, obserwuje się spadek
przewodności elektrolitycznej dializatu, czego skutkiem jest stopniowe zmniejszanie
natężenia prądu płynącego w układzie, a tym samym spadek sprawności procesu. Wzrost
napięcia przyłożonego do elektrod utrzymuje wprawdzie wartość prądu, lecz zwiększa
zarazem zużycie energii.
Procesowym rozwiązaniem foulingu i skalingu w ED jest tzw. elektrodializa odwracalna (ang. Electrodialysis Reversal, EDR) z okresową zmianą kierunku przepływu
prądu, co wywołuje zmianę kierunku ruchu jonów, a więc komory diluatu stają się
komorami koncentratu, a komory koncentratu komorami diluatu [19, 27]. Zapobiega to
blokowaniu membran, wydłuża czas eksploatacji membrany i obniża koszty.
Proces elektrodejonizacji (EDI) łączy w sobie ED oraz wymianę jonową, przy czym
komory dluatu są wypełnione dwujonitem, co eliminuje spadek przewodności elektro222
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litycznej dializatu ED. EDI pozwala uzyskiwać wodę zdemineralizowaną o bardzo
wysokich parametrach jakościowych, która jest wymagana głównie w energetyce do
zasilania wysokoprężnych kotłów parowych, przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym,
a także elektronicznym.

Rysunek 9. Zasada ED konwencjonalnej roztworu chlorku sodu, a – membrana anionoselektywna,
k – membrana kationoselektywna, R – roztwór pozbawiony soli (rozcieńczony, diluat), S – roztwór zatężony
(koncentrat); opracowanie własne na podstawie [19, 27]

3.5. Polaryzacja stężeniowa
Zjawisko polaryzacji stężeniowej powoduje tworzenie się w bezpośrednim sąsiedztwie
membrany warstwy granicznej roztworu o stężeniu przewyższającym średnie stężenie
roztworu podawanego na membranę – w rdzeniu roztworu (rys. 10). Wywołuje to niekorzystne obniżenie szybkości procesu oraz zmianę własności separacyjnych membrany. Model filmu powierzchniowego opisujący zjawisko polaryzacji stężeniowej zakłada:
• istnienie warstwy polaryzacyjnej w warunkach przepływu burzliwego;
• konwekcyjny transport substancji do powierzchni membrany powodujący tworzenie
się warstwy polaryzacyjnej;
• występowanie dyfuzji powrotnej spowodowanej gradientem stężenia: Cm>Cb [19, 24].

Rysunek 10. Zjawisko polaryzacji stężeniowej, opracowanie własne na podstawie [19, 24]

W warunkach równowagi, dopływ i odpływ masy z warstwy polaryzacyjnej zostają
zrównoważone (Jk = Jd + Jv), można więc napisać [19]:
Jk  C + D 

dC
= J v  Cp
dx

gdzie: Jk – strumień konwekcyjny, Jd – strumień dyfuzyjny, Jv – strumień permeatu, C – lokalne stężenie
substancji rozpuszczonej, Cb – stężenie w rdzeniu roztworu, Cp – stężenie substancji w permeacie, Cm – stężenie
przy powierzchni membrany, D – współczynnik dyfuzji substancji rozpuszczonej, x – odległość od powierzchni
membrany,  – grubość warstwy polaryzacyjnej.
223

Michał Bodzek

Całkując powyższe równanie dla warunków brzegowych: dla x = 0, C = Cm i dla
x =  C = Cb, oraz wprowadzając współczynnik wnikania masy k = D/ i współczynnik
retencji (R = 1-CP/Cb), otrzymujemy zależność zwaną współczynnikiem (modułem)
polaryzacji stężeniowej [19, 24]:

Cm
=
Cb

J 
exp v 
k
J 
R + (1 - R)exp v 
k

Jv – wydajność membrany, zależy od rodzaju membrany i warunków operacyjnych
prowadzenia procesu membranowego. W danych warunkach Jv i D mają wartość stałą,
i zjawisko polaryzacji stężeniowej można efektywnie kontrolować grubością warstwy
polaryzacyjnej (). Zależy ona od wymiarów kanału nad powierzchnią membrany oraz
charakteru przepływu cieczy (laminarny czy burzliwy). Dla przepływu laminarnego
grubość ta jest bezpośrednio związana z wymiarem kanału w kierunku prostopadłym do
kierunku przepływu cieczy – średnicą, gdy przekrój jest kołowy, a wysokością kanału,
gdy jest prostokątny. Dla przepływu burzliwego  maleje ze wzrostem liczby Reynoldsa,
a rośnie ze wzrostem rozmiarów kanału. Spotęgowanie zatem burzliwości w obszarach
przylegających do powierzchni membrany może ograniczyć tworzenie się warstwy
polaryzacyjnej. Jeżeli substancja rozpuszczona jest całkowicie zatrzymywana przez
membranę (np. koloidy, związki wielkocząsteczkowe tworzące żele w przypadku UF
i MF), czyli R = 1, a Cp = 0, to równanie na moduł polaryzacji stężeniowej przyjmuje
postać [19, 24]:
Cm
= exp (Jv /k )
Cb
W tabeli 3 przedstawiono intensywność zjawiska polaryzacji stężeniowych dla
różnych procesów membranowych.
Tabela 3. Intensywność polaryzacji stężeniowej dla różnych procesów membranowych

Proces membranowy
Odwrócona osmoza
Ultrafiltracja
Mikrofiltracja
Separacja gazów
Perwaporacja
Elektrodializa
Dializa

Intensywność polaryzacji
stężeniowej
umiarkowana
duża
duża
bardzo niska
niska
duża
niska

Przyczyna wg Cm = exp J v 
Cb

k

duże k
małe k/duże J
małe k/duże J
duże k/ małe J
duże k/ małe J
małe J

Źródło: opracowanie własne na podstawie [19, 25].

3.6. Fouling membran
Nieodłącznym elementem procesów membranowych jest obniżanie ich wydajności,
związane z akumulacją substancji organicznej bądź nieorganicznej na powierzchni
membrany, zwane foulingiem.
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Substancje wywołujące fouling można podzielić na dwie kategorie:
cząstki stałe i koloidy organiczne i nieorganiczne;
substancje rozpuszczone mało- i wielkocząsteczkowe, w tym:
➢ substancje organiczne wielkocząsteczkowe – białka, węglowodany, oleje i inne,
➢ substancje nieorganiczne krystaliczne (sole wapnia i magnezu – „skaling”)
➢ substancje biologiczne – mikroorganizmy: bakterie, grzyby, tzw. „biofouling”.
Fouling bezpośrednio warunkuje: maksymalną wartość strumienia permeatu, czyli
wydajność oraz jakość permeatu, a pośrednio zainstalowaną powierzchnię membrany,
warunki jej regeneracji, które decydują o żywotności membrany. Fouling występuje
przede wszystkim w przypadku procesów membranowych, w których stosuje się
membrany porowate, a więc w MF i w UF. W procesach RO, NF i ED fouling występuje
w mniejszym stopniu, ponieważ wymagają one na ogół intensywnego wstępnego przygotowania wody surowej. W procesach tych dużą rolę odgrywają sole wapnia i magnezu.
Fouling może mieć charakter nieodwracalny lub odwracalny (rys. 11) [19]. Dla
foulingu odwracalnego charakterystyczne jest częściowe odzyskiwanie przepuszczalności
membrany (strumienia) w wyniku jej czyszczenia (głównie okresowe hydrauliczne,
płukanie wsteczne). Część cząstek osadzonych na membranie, a przede wszystkim wewnątrz jej porów, która nie jest usuwana podczas czyszczenia hydraulicznego, a nawet
chemicznego, odpowiedzialna jest za fouling nieodwracalny, który prowadzi do stałego
pogorszenia się wydajności membrany.
•
•

Rysunek 11. Fouling odwracalny i nieodwracalny, opracowanie własne na podstawie [19]

Podczas prowadzenia procesu w warunkach stałego strumienia fouling przejawia się
wzrostem ciśnienia transmembranowego, natomiast w warunkach stałego ciśnienia
transmembranowego – spadkiem strumienia permeatu.
Bardzo ważnym i trudnym w zwalczaniu jest tzw. biofouling, który polega na wzroście
i rozwoju mikroorganizmów w obrębie membran, powodując (często nieodwracalne) jej
niszczenie. Fouling mikrobiologiczny jest wynikiem tworzenia biofilmów na powierzchni
membrany. Po dołączeniu bakterii do membrany rozpoczyna się ich wzrost i produkcja
polimerowych substancji pozakomórkowych, które tworzą lepki, śluzowaty, uwodniony
żel. Biofilm chroni komórki bakterii przed hydraulicznym ścinaniem i chemicznymi
biocydami, takimi jak chlor. Mikroorganizmy mogą dostać się do systemu z wodą i/lub
powietrzem. Rodzaj mikroorganizmów, ich wzrost i ilość w systemie membran zależy
od temperatury, obecności światła słonecznego, pH, stężenia tlenu rozpuszczonego
i obecności składników odżywczych, ale też rodzaju polimeru membranowego. Bakterie
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tlenowe/areobowe tworzą się w warunkach podwyższonej temperatury z dostępem do
światła słonecznego, wysokiej zawartości tlenu rozpuszczonego, pH pomiędzy 6,5 a 8,5
oraz przy obfitości organicznych i nieorganicznych składników odżywczych. Natomiast
bakterie beztlenowe/anareobowe obecne są zwykle w systemach zamkniętych, z małą
ilością tlenu rozpuszczonego lub brakiem tlenu.
Fouling związany z krystalizacją soli na powierzchni membrany nosi nazwę „skalingu”.
W trakcie procesu RO i NF następuje zatężanie soli w retentacie, a po przekroczeniu
iloczynu rozpuszczalności wytrącają się osady trudno rozpuszczalnych soli nieorganicznych (CaSO4, CaCO3, BaSO4, SiO2).
Zjawisko foulingu jest specyficzne dla każdego zastosowania techniki membranowej
i jest trudne do teoretycznego opisu. Zależy ono bowiem również od fizycznych i chemicznych parametrów takich jak stężenie, temperatura, pH, siła jonowa i materiał
membrany.

4. Usuwanie substancji nieorganicznych
4.1. Odsalanie/demineralizacja wody
Odsalanie wody morskiej i słonych wód gruntowych jest powszechnie stosowaną
metodą produkcji wody do picia i wody przemysłowej w regionach o suchym klimacie,
ale także na innych obszarach, np. w Hiszpanii i Australii [28, 29]. Pod koniec 2015 roku
na świecie istniało około 18 tys. zakładów odsalania, których łączna zdolność produkcyjna wynosiła 86,55 mln m3/dobę [28]. Woda morska jest nieograniczonym źródłem
w procesach odsalania, a woda słonawa, najczęściej pozyskiwana z wód gruntowych,
również odgrywa ważną rolę. Stężenie soli w wodzie morskiej waha się w przedziale
24-42 g/l, w zależności od lokalizacji [10]. Stężenie soli w wodzie słonawej jest znacznie
niższe: 2-5 g/l.
Odsalanie można przeprowadzać metodami membranowymi, przede wszystkim RO
i ED, a także różnymi rodzajami destylacji [1, 10, 30]. Najnowsze badania wykazują, że
proces FO może być również stosowany do odsalania [26]. W skali globalnej 65% wody
produkowanej w procesie odsalania uzyskuje się za pomocą procesów membranowych,
a 28% za pomocą metod termicznych [31]. W ciągu ostatnich 10 lat odsalanie metodą
RO wody morskiej (SWRO) i wody słonawej (BWRO) zdominowało rynki odsalania,
przy kosztach porównywalnych z innymi metodami produkcji wody słodkiej [2, 32].
Obecnie ponad 90% instalacji RO jest wykorzystywanych do produkcji wody do picia
i użytkowej, a także wody na potrzeby przemysłu. Na rysunku 12 przedstawiono procentowy udział wydajności instalacji RO wykorzystywanych do oczyszczania różnych
rodzajów wody i ścieków [1, 31], natomiast w tabeli 4 porównano najważniejsze parametry operacyjne metody termicznej i membranowej [10].
Tabela 4. Porównanie parametrów eksploatacyjnych termicznej (MSF), RO i ED metody odsalania wody

Parametr
Zapotrzebowanie na ciepło [kWh/m3]
Zapotrzebowanie na energię elektryczną
[kWh/m3]
Zasolenie wody surowej [g/l]
Woda odsolona [mg/l]
Źródło: opracowanie własne na podstawie [10].
226

MSF
12
35

RO
0.4-0.7

ED
1

30-100
<10

1-45
<500

0.1-3
<500
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Rysunek 12. Wydajność instalacji odsalania w zależności od rodzaju wody surowej,
opracowanie własne na podstawie [1, 10]

Obecnie eksploatowane instalacje RO są wyposażone w poliamidowe membrany
kompozytowe – TFC (rys. 4), w których warstwa aktywna nowej generacji zawiera
nanomateriały, przede wszystkim zeolity, nanorurki węglowe i grafen [10, 33]. Membrany nowej generacji charakteryzują się wyższą przepuszczalnością w porównaniu ze
stosowanymi obecnie membranami, przy niezmienionej retencji soli. W większości
instalacji odsalania RO stosowane są spiralnie zwijane moduły membranowe [2, 34].
Charakteryzują się one lepszymi parametrami w porównaniu do innych rodzajów
modułów, do których należą: stosunek przepuszczalności do gęstości upakowania,
kontrola foulingu i łatwość skalowania [35].
Głównym problemem eksploatacyjnym w instalacjach RO jest fouling, czyli osadzanie się substancji obecnych w wodzie zasilającej na powierzchni i/lub wewnątrz
porów membrany. Fouling może być powodowany przez mikroorganizmy (biofouling),
wytrącaniem CaCO3, CaSO4 i BaSO4 (skaling) oraz tworzeniem placka filtracyjnego
przez substancje rozpuszczone lub zawieszone [2, 10]. W celu ograniczenia wpływu
foulingu na efektywność procesu przeprowadza się wstępne oczyszczanie wody
surowej. Może ono obejmować wszystkie lub wybrane jednostki operacyjne stosowane
w uzdatnianiu wody, tj. koagulację i filtrację, adsorpcję, utlenianie, filtrację końcową
itd. [1, 7]. Ostatnio UF i MF są niezawodnymi metodami usuwania substancji zawieszonych i niektórych zanieczyszczeń organicznych oraz mikrobiologicznych [1, 35].
W nowoczesnych instalacjach do odsalania wody możliwe jest odzyskanie 30-40%
energii z wysokociśnieniowego retentatu za pomocą specjalnych urządzeń mechanicznych
[30, 36]. Systemy odzyskiwania energii mogą zmniejszyć całkowite zapotrzebowanie
na energię do 2-4 kWh/m3 w przypadku odsalania wody morskiej i do <1 kWh/m3
w przypadku systemów uzdatniania wody słonawej [30, 36].
Permeat uzyskany z RO nie spełnia norm dotyczących wody do picia, dlatego
powinien być poddany procesowi uzdatniania. Woda przeznaczona do spożycia przez
ludzi jest dekarbonizowana, poddawana korekcie pH i dezynfekowana przed dystrybucją
lub magazynowaniem [30, 36]. Innym rozwiązaniem jest remineralizacja wody za pomocą
kamienia wapiennego i podniesienie alkaliczności.
Jednym z najbardziej istotnych parametrów wszystkich technologii odsalania jest
wykorzystanie lub neutralizacja koncentratu [37, 38], zwłaszcza w przypadku zakładów
zlokalizowanych z dala od oceanów. Solanka może być odprowadzana do morza, wód
powierzchniowych, studni głębinowych lub specjalnych lagun odparowujących, może
też być wprowadzana bezpośrednio do gleby. Oddzielną opcją jest ich oczyszczanie
z wykorzystaniem metod RO, ED, termicznych lub ich kombinacji, destylacji membranowej i FO [2, 37, 38].
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Nowoczesne systemy odsalania stosowane obecnie są najczęściej skonfigurowane
w zintegrowane (hybrydowe) jednostki, wśród których można wyróżnić: 1 – integrację
RO z metodami termicznymi, 2 – zastosowanie NF w celu zapobiegania powstawaniu
skalingu, 3 – zastąpienie konwencjonalnego oczyszczania wstępnego przez UF lub MF
oraz 4 – połączenie RO z wymianą jonową (elektro-dejonizacją) do produkcji wody
dejonizowanej [10, 39].
Odsalanie wody z wykorzystaniem energii odnawialnej jest już stosowane w niektórych regionach i może stać się bardziej popularne w najbliższej przyszłości. Istnieje
wiele kombinacji pomiędzy odnawialnymi źródłami energii a procesami odsalania [2,
10, 40]. Najczęściej wykorzystuje się energię wiatrową i słoneczną [40].
Postęp technologiczny w ciągu ostatnich 30-40 lat spowodował obniżenie kosztów
odsalania wody, dzięki zmniejszeniu kosztów materiałów oraz zużycia energii. Koszty
odsalania zależą głównie od jakości wody surowej, konfiguracji i wydajności instalacji,
lokalizacji inwestycji, dostępności i ceny energii elektrycznej, wykorzystania koncentratu
i innych [2, 29, 41]. W tabeli 5 przedstawiono koszty energii i wody (wartości średnie)
dla komercyjnych procesów odsalania [1].
Tabela 5. Koszty energii i wody (wartości średnie) w komercyjnych procesach odsalania na dużą skalę

Proces

Ciepło
[kWh/m3]

Elektryczność
[kWh/m3]

Suma
[kWh/m3]

MSF
MED
SWRO
BWRO

7,5–12
4–7
–
–

2,5–4
1.5–2
(3–4)b
0,5–2,5

10–16
5,5–9
3–4
0,5–2,5

Koszty
inwestycyjne
[USD/m3/d]
1200–2500
900–2000
900–2500
300–1200

Całkowity
koszt wody
[USD/m3]
(0,8–1,5)a
0,7–1,2
0,5–1,2
0,2–0,4

aw

tym cena paliwa, b w tym system odzyskiwania energii
Źródło: opracowanie własne na podstawie [1].

Podsumowując, w ciągu ostatnich kilkunastu lat odsalanie wody morskiej i słonawej
stało się metodą produkcji wody po kosztach porównywalnych z kosztami produkcji
wody słodkiej innymi metodami. Dominującymi technikami stosowanymi na szeroką
skalę są RO i niektóre metody termiczne. Ostatnio prowadzone są badania nad nowymi
technikami odsalania, zwłaszcza nad osmozą prostą i destylacją membranową.
W przypadku użycia procesu FO do odsalania wody stosowane są dwa warianty
układów technologicznych – odsalanie bezpośrednie lub pośrednie (rys. 13). Podczas
bezpośredniego odsalania woda przenika przez membranę do roztworu odbierającego,
który następnie jest poddawany regeneracji. W efekcie uzyskuje się odsoloną wodę oraz
zatężony roztwór odbierający. W przypadku pośredniego odsalania wody z wykorzystaniem FO, woda morska stanowi roztwór odbierający wodę ze ścieków, a w kolejnym
etapie rozcieńczona woda morska jest odsalana z wykorzystaniem RO. Taka technologia
pozwala na obniżenie ciśnienia osmotycznego wody morskiej (która będzie poddawana
odsoleniu w procesie RO), usunięcie ze ścieków zanieczyszczeń odpowiedzialnych za
fouling membran RO oraz na zmniejszenie objętości ścieków, które następnie będą
oczyszczane. Rozcieńczenie wody morskiej wodą odzyskiwaną ze ścieków pozwala na
jej odsalanie w procesie niskociśnieniowej RO (LPRO), co zdecydowanie zmniejsza
energochłonność procesu.
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A

Rysunek 13. Bezpośrednie (A) i pośrednie (B) odsalanie wody morskiej z wykorzystaniem osmozy prostej,
opracowanie własne na podstawie [26]

Podczas odsalania wody z wykorzystaniem MD para wodna jest transportowana
przez hydrofobową membranę mikroporowatą przy znacznie niższej temperaturze niż w
przypadku konwencjonalnej destylacji oraz przy bardzo niskim ciśnieniu roboczym
(prawie 1 bar). Zaletami procesu MD jest to, że strumień i jakość destylatu (produktwoda <10 ppm) są niezależne od zasolenia wody do około 200 g/l, jest on mniej podatny
na fouling niż membrany RO, a instalacja wymaga niewielkiej powierzchni [12, 27].
W zależności od warunków operacyjnych, odzysk wody może sięgać (ponad) 90%.
Obecne membrany MD syntetyzowane z poli-tetra-fluoroetylenu (PTFE) i polifluorku
winylidenu (PVDF) napotykają na problemy związane z kosztami, wystarczającą
porowatością i niskim strumieniem w porównaniu z membranami stosowanymi w RO;
dlatego też wytwarzanie nowych, wysokowydajnych membran MD, które mogą konkurować z RO, może pomóc w zwiększeniu przyszłego zastosowania MD w odsalaniu.

4.2. Zmiękczanie wody
Proces NF jest uznaną metodą zmiękczania wody, stanowiącą alternatywę dla metod
chemicznej i jonowymiennej [2, 42, 43].
Przeprowadzone badania potwierdziły możliwość zastosowania NF do zmiękczania
wody [42-45]. Możliwe jest uzyskanie wód miękkich i o niskiej twardości (<200 mg
CaCO3/l) z wód bardzo twardych i twardych (>300 mg CaCO3/l). Wyniki przedstawia
tabela 6 [44]. Uzyskuje się również wysoką retencję twardości całkowitej (>50%)
i twardości węglanowej (>40%) oraz jonów wapnia i magnezu, w zależności od rodzaju
membrany i wody surowej [42, 44]. Całkowite usunięcie twardości podczas zmiękczania
NF zależy również od rodzaju zastosowanej membrany (tabela 6), co umożliwia jej
dobranie w zależności od zasolenia i twardości wody [45-48]. Po zmiękczeniu wody za
pomocą NF stężenie soli w permeacie jest bardzo niskie i często konieczna jest jego
remineralizacja. Obecnie proces NF jest raczej postrzegany jako proces hybrydowy,
umożliwiający usuwanie twardości i wielu innych zanieczyszczeń w jednym etapie. NF
wód gruntowych o wysokiej twardości i zawartości naturalnej materii organicznej
(NOM) pozwala na wysokie usunięcie NOM (>95%) oraz jonów Ca2+ i Mg2+ (odpowiednio 74% i >86%) [49]. Oczyszczanie wody powierzchniowej metodą NF pozwala
również na wysokie usunięcie wegla organicznego (TOC) oraz zmniejszenie zawartości
siarczanów- o około 90-99%, węglanów o 82% i twardości całkowitej o 85,2% [1, 2].
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Tabela 6. Wyniki zmiękczania wody przy użyciu membran NF o różnej zawartości

Membrana
Twardość permeatu [mmol/l]
Twardość wody surowej
[mmol/l]
Współczynnik retencji [%]

NF-70
Filmtec
0.14
2.8

NF-45
Filmtec
1.14
2.8

UTC-20
Toray
0.14
2.8

UTC-60
Toray
0.59
2.8

95

59

95

79

Źródło: opracowanie własne na podstawie [2, 44].

Koszty zmiękczania membranowego nie różnią się znacznie od zmiękczania chemicznego, ale jest ono korzystniejsze z punktu widzenia ochrony środowiska. Shahmansouri i Bellona [50] porównali koszty różnych opcji zmiękczania wody dla trzech
alternatywnych procesów, tj. zmiękczania za pomocą wapna i sody kalcynowanej,
zmiękczania za pomocą wapna i sody kalcynowanej + ozon + granulowany węgiel
aktywny oraz zmiękczania za pomocą NF. Wyniki wykazały, że w przypadku mniejszych
oczyszczalni (<150 000 m3/dzień) NF jest metodą bardziej opłacalną (koszt wody około
0,25 USD/m3) w porównaniu z systemem zmiękczania wapnem i sodą kalcynowaną.
W przypadku dużych instalacji zmiękczania (tj. systemów o wydajności >200 000 m3/dobę)
koszty wody są niższe (< 0,25 USD/m3) i podobne do innych metod zmiękczania. Inne
zalety zmiękczania za pomocą NF w porównaniu ze zmiękczaniem wapnem to mała
powierzchnia instalacji, mniejsze zapotrzebowanie na środki chemiczne, zwiększone
usuwanie substancji organicznych i brak wytwarzania osadów.
Zmiękczanie wody za pomocą membran UF lub MF wspomaganej polimerami
polega na kompleksowaniu jonów wapnia i magnezu polimerami rozpuszczalnymi
w wodzie. Uzyskane kompleksy są zatrzymywane przez membranę UF w odróżnieniu
od niezwiązanych jonów Ca2+ i Mg2+. Proces ten stosuje się do zmiękczania wody o niskiej
twardości. Jako polimery kompleksujące wykorzystuje się naturalne i syntetyczne
polielektrolity z dużą zawartością grup karboksylowych i/lub aminowych, np. chitozan,
poli(etyloaminę) (PEI), chlorek poli(dialilodimetyloamoniowy), sól sodową kwasu
poliakrylowego i inne [51].
Istnieje również możliwość zastosowania metod ED i EDI do eliminacji twardości
z wody [2]. Cechą charakterystyczną procesów ED i EDI jest możliwość uzyskania wysokiego stopnia odzysku wody, przy czym EDI charakteryzuje się mniejszym zużyciem
energii i wyższą efektywnością ekonomiczną w porównaniu z ED.

4.3. Usuwanie mikrozanieczyszczeń nieorganicznych
Szereg anionów nieorganicznych (azotany(V), chlorany(VII), (V) i (III), bromiany(V),
arseniany(III) i (V), borany i fluorki) oraz metali ciężkich obecnych w naturalnych
źródłach wody i ściekach posiada niekorzystny wpływ na zdrowie człowieka [2, 7, 10].
Dopuszczalne poziomy tych związków w wodzie do picia i ściekach odprowadzanych
do środowiska, ustalone przez WHO i wiele krajów, są bardzo niskie (w zakresie od µg/l
do kilku mg/l). Dlatego większość z nich można uznać za mikrozanieczyszczenia.
Klasyczne metody oczyszczania, takie jak koagulacja/strącanie chemiczne – sedymentacja, filtracja, adsorpcja, wymiana jonowa i metody biologiczne, które są zwykle
stosowane do usuwania mikrozanieczyszczeń nieorganicznych z wód naturalnych lub
ścieków, stwarzają wiele problemów eksploatacyjnych. Do usuwania mikrozanieczyszczeń stosuje się również ciśnieniowe procesy membranowe, tj. RO, NF, UF i MF
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w układach hybrydowych oraz ED, jak również bioreaktory membranowe (MBM) [2, 7,
10, 51-53]. W procesach membranowych, za wyjątkiem MBR, związki nieorganiczne
nie ulegają degradacji, lecz są zatężane. Z tego względu utylizacja strumienia koncentratu
w wielu przypadkach może być trudna i kosztowna.

4.3.1. Usuwanie anionów
Proces RO jest wysoce skuteczny w bezpośrednim usuwaniu anionów nieorganicznych podczas uzdatniania wody do picia. Następuje jednak całkowite odsolenie wody
i wymagany jest proces remineralizacji [2, 7, 10, 51]. Natomiast NF umożliwia częściowe
odsalanie, ponieważ oddziela jony wielowartościowe od jednowartościowych z większą
wydajnością i przy niższych TMP w porównaniu z procesem RO. Membrany stosowane
w NF mają ujemny ładunek elektryczny, dlatego separacja anionów polega głównie na
odpychaniu elektrostatycznym pomiędzy anionami a ładunkiem powierzchniowym
membrany [53]. Przeprowadzono wiele badań nad usuwaniem anionów z wód naturalnych i oczyszczonych ścieków za pomocą RO i NF i uzyskano obiecujące wyniki
(tab. 7) [2, 7, 10, 51, 53].
Tabela 7. Usuwanie anionów nieorganicznych przy produkcji wody do picia metodami RO i NF

Proces, membrana i producent
RO 4040-LHA-CPA2 (Hydranautics)
RO, NF – różne membrany (Osmonics)
RO, NF, UF – różne membrany
i producenci
NF ES-10 (Nitto-Denko)
NF – membrany (Dow Chemical i NittoDenko)
NF Nanomax 50 (Millipore)
NF - różne membrany (Nitto-Denko)
NF Filmtec NF-70 (Dow Chemical)
NF NF-300 (Osmonics)
NF Filmtec NF-45 i NF-70 (Dow
Chemical)
NF TFCS (Fluid Systems)

Anion
NO3NO3As
As
As

Nadawa
woda naturalna – 188 mgNO3-/l (Afryka)
woda wodociągowa (Polska)
badania pilotowe w różnych miejscach
w USA
wody podziemna – 0.6 mg As/l (Japonia)
woda modelowa

NO3NO3NO3NO3,FF-

woda modelowa
wody powierzchniowe po MF (Japonia)
wody podziemna (Belgia)
wody podziemna (Kalifornia, USA)

Cr(VI)

woda modelowa

woda modelowa

Źródło: opracowanie własne na podstawie [2, 7, 10, 51, 53].

Zastosowanie MF i UF w usuwaniu mikrozanieczyszczeń nieorganicznych jest
możliwe w układach zintegrowanych z koagulacją, adsorpcją, kompleksowaniem polimerami lub surfaktantami oraz reakcjami biologicznymi [2, 7, 10, 51]. Ciekawym rozwiązaniem jest hybrydowy proces separacji sorpcyjno-membranowej stosowany do usuwania
boru z wody metodą RO. Bor jest usuwany przez żywice jonowymienne (np. Dowex
XUS 43594 – Dow Chemicals, Diaion CRB01 – Mitsubishi lub inne) o bardzo małej
wielkości ziaren (20 µm), a następna żywica jest oddzielana z roztworu za pomocą MF.
Mały rozmiar ziaren żywicy pozwala na efektywne obniżenie zawartości boru z 2 do
0,243-0,124 mg/l, w zależności od dawki jonitu (0,25-1,0 g/l) [54]. Przeprowadzono
również badania nad usuwaniem boru z roztworów wodnych za pomocą UF wspomaganej polimerami (PEUF), zwykle poli(alkoholem winylowym) (PVA) lub innymi
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polimerami [54]. Proces polega na kompleksowaniu boru z polimerem i oddzielaniu
kompleksów przez membranę UF [54]. Retencja zależy również od pH, stężenia boru
i polimeru w nadawie. MF i UF mogą być stosowane do usuwania arsenu z wody
w zintegrowanych systemach z koagulacją [54]. Na przykład z wody o zawartości As
równej 40 µg/l uzyskano wodę zawierającą mniej niż 2 µg/l, stosując koagulanty żelazowe i membrany o wielkości porów 0,22 i 1,22 µm [2]. W zintegrowanym procesie As
jest adsorbowany na kłaczkach koagulacyjnych, które następne są oddzielane przez
membranę MF.
Udane zastosowania ED i EDR obejmują usuwanie różnych anionów, np. azotanów(V), bromianów(V), chloranów(VII), arsenu(V), boru i fluorków, a także metali
ciężkich [53, 55].
W procesach RO, NF i ED powstaje koncentrat o wysokim stężeniu anionów.
Dlatego też proponuje się wykorzystanie bioreaktorów membranowych (MBR) do
usuwania mikrozanieczyszczeń z koncentratów RO, NF i ED, a także z wód naturalnych
i ścieków [2, 7, 10, 51-53, 56]. Biologiczna degradacja oksyanionów (NO3-, ClO4-,
BrO3-) polega na ich redukcji do nieszkodliwych substancji (N2, Cl-, Br-) w warunkach
beztlenowych i obecności mikroorganizmów (bakterii heterotroficznych lub autotroficznych) oraz odpowiednich donorów elektronów (etanolu, metanolu i octanów
w warunkach heterotroficznych oraz związków siarki i wodoru w warunkach autotroficznych) [52, 53]. Degradacja autotroficzna daje mniejszą ilość osadu nadmiernego, ale
szybkość procesu jest niska [57] w porównaniu z degradacją heterotroficzną [53].
Badania wykazały pełną redukcję azotanów(V), bromianów(V) i chloranów(VII) do
azotu, bromków i chlorków przez te same kultury bakterii, które są wykorzystywane do
redukcji azotanów(V) [58].

4.3.2. Usuwanie metali
Żelazo i mangan mogą być usuwane z wód podziemnych poprzez połączenie utleniania
powietrzem z MF, zwłaszcza gdy stężenia tych metali są wysokie i zmienne [2]. Ta
hybrydowa metoda jest podobna do metody klasycznej, ale zamiast filtracji wgłębnej
stosuje się MF. Uzyskana woda charakteryzuje się wysoką jakością, np. stężenie Fe i
Mn w wodzie oczyszczonej wynosi odpowiednio <0,1 i <0,05 mg/l [2]. Usuwanie Mn
za pomocą filtracji membranowej nie jest możliwe bez utleniania rozpuszczonych jonów
Mn(II) do Mn(IV). Stosowane utleniacze to KmnO4, O3, Cl2, ClO2, podchloryn sodu lub
złoże katalityczne pokryte związkami manganu [2, 57].
Dopuszczalne stężenie metali ciężkich jest ustalone w przepisach krajowych na
bardzo niskim poziomie. Metody konwencjonalne, takie jak strącanie, ekstrakcja czy
wymiana jonowa, mają wiele wad, zwłaszcza gdy oczyszczane są duże objętości wody
o niskim stężeniu jonów metali. Techniki membranowe (RO, NF, UF i ED) są często
stosowane do usuwania metali ciężkich z wody i ścieków na skalę przemysłową [2, 7,
10, 51, 59].
Bakalár i inni [60] przedstawili wyniki badań usuwania Cu, Ni i Zn przy użyciu RO
z zastosowaniem kompozytowej membrany poliamidowej TW3-1812-50 (Dow Filmtec).
Określili oni wpływ stężenia kationów i TMP na skuteczność separacji. Z kolei Qdais
i Moussa [61] badali usuwanie jonów Cu2+ i Cd2+ za pomocą RO i NF. Skuteczność
usuwania w RO była wysoka i wynosiła 98% dla Cu i 99% dla Cd, natomiast dla NF
wynosiła >90%. NF jest lepszym rozwiązaniem do usuwania metali ciężkich ze względu
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na łatwość obsługi, niezawodność i stosunkowo niskie zużycie energii, a także wysoką
wydajność [62]. Murthy i Chaudhari [63, 64] opisali zastosowanie cienkowarstwowej
kompozytowej membrany poliamidowej NF do usuwania jonów Ni ze ścieków. Retencja
wynosiła 98% i 92% dla początkowego stężenia, odpowiednio 5 i 250 mg/l. W przypadku dwuskładnikowego roztworu Cd i Ni wydajność separacji dla komercyjnej
membrany NF wynosiła 98,9% dla jonów Ni i 82,7% dla jonów Cd. Retencja kationów
w procesie NF silnie zależy od energii hydratacji, rodzaju i wartościowości jonów przechodzących przez membranę, a także od TMP i pH. Zastosowanie RO do usuwania
metali ciężkich ze ścieków można przedstawić na przykładzie przemysłu galwanizacyjnego. Najczęściej ścieki takie zawierają jony Cr, Cu, Cd, Zn, Ni, Pb i Ag, o stężeniu
0,025-1 mg/l [65]. Proces RO pozwala na odzyskanie wody o bardzo wysokiej czystości,
która może być zawracana do procesu technologicznego bez dodatkowego oczyszczania.
Stężony retentat natomiast może być ponownie wykorzystany w kąpieli galwanicznej [65].
Interesującym rozwiązaniem w zakresie usuwania metali ciężkich z roztworów wodnych jest proces UF wspomagany polimerami (PEUF) [66]. Łączy on UF z kompleksowaniem metali za pomocą rozpuszczalnych w wodzie polimerów, takich jak alkohol
poliwinylowy (PVA) i polietylenoimina (PEI), a utworzone kompleksy są zatrzymywane
przez membranę UF. Permeat jest wolny od jonów metali, a retentat jest poddawany
regeneracji w celu odzyskania zarówno metalu, jak i polimeru. Proces ten został zastosowany do dezaktywacji ciekłych odpadów radioaktywnych zawierających jony metali,
tj. izotopy Cs, Co, Sr, Sb i Te oraz lantanowców (140La, 152Eu i 169Y) [67]. Korus [66]
prowadziła badania nad usuwaniem Ni, Cu i Zn ze ścieków syntetycznych i galwanicznych z zastosowaniem procesu PEUF. Jako czynniki kompleksujące zastosowała PVA,
PEI, kwas poliakrylowy i poliakrylan sodu w połączeniu z membranami polisulfonowymi i poliamidowymi. Uzyskała efektywność 85-97% dla membrany poliamidowej
w zależności od stosunku polimeru do metalu, pH i rodzaju metalu. Poli(sulfonian) styrenu
sodu, rozpuszczalny w wodzie anionowy polimer z silnymi grupami kationowymiennymi, został użyty jako czynnik kompleksujący jony ołowiu. Uzyskano wysoki stopień
usuwania metali (85-99%) w zależności od stosunku metali do polimeru, pH roztworu
i warunków pracy UF. Możliwe było uzyskanie retentatu o stężeniu Pb 20-krotnie
wyższym niż stężenie w roztworze zasilającym, który zawierał 50 mg Pb/l [68]. Molinari
i inni [69] zastosowali PEI do badania procesu PEUF w selektywnym usuwaniu Cu(II)
i Ni(II) z roztworu. Wstępne badania wykazały, że optymalne warunki kompleksowania
Cu(II) i Ni(II) przez PEI wynoszą odpowiednio: pH > 6,0 i 8,0 oraz stosunek wagowy
polimer/metal odpowiednio 3,0 i 6,0. Aroua i inni [70] badali usuwanie chromu(III)
z rozcieńczonych roztworów wodnych w procesie PEUF za pomocą trzech rozpuszczalnych w wodzie polimerów: chitozanu, PEI i pektyny. W przypadku trzech badanych
polimerów przy pH wyższym niż 7 uzyskano wysoką retencję Cr(III) zbliżone do 100%.
Ostatnio ED jest często stosowana do odzyskiwania metali Au, Pt, Ni, Ag, Pd, Cd,
Zn oraz Sn/Pb ze ścieków, przede wszystkim do oczyszczania ścieków z galwanizerni
oraz z pralni [2, 7, 10]. Roztwór soli metalu może być zatężony do poziomu odpowiadającego kąpieli galwanicznej, np. dla Ni 1-60 g/l [65], czyli znacznie większego niż
w przypadku zastosowania RO. Uzyskany retentat jest wykorzystywany do uzupełniania
wanny galwanicznej, natomiast dializat jest zawracany do instalacji myjącej. W ten
sposób można wykorzystać praktycznie całą ilość wody i soli obecnych w ściekach.
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4.3.3. Usuwanie chromu
Chrom występuje najczęściej jako kation (Cr+3) oraz Cr(VI) w postaci anionów (jony
HCrO4- i Cr2O72-, a przy pH > 6 jako CrO42-). Cr(VI) jest silnym utleniaczem, który łatwo
ulega redukcji do Cr(III). Cr (III) jest naturalnie obecny w środowisku jako niezbędny
składnik odżywczy, natomiast Cr(VI) powstaje w procesach przemysłowych. Tradycyjny sposób usuwania Cr z wody i ścieków polega na redukcji Cr(VI) do Cr(III),
wytrącaniu Cr(OH)3 i filtracji zawiesiny [71]. Proponuje się także kilka innych metod,
takich jak: adsorpcja i biosorpcja, wymiana jonowa (stosowana na skalę przemysłową),
ekstrakcja rozpuszczalnikowa i metody elektrochemiczne [71].
Odzyskiwanie i unieszkodliwianie Cr może odbywać się za pomocą ciśnieniowych
procesów membranowych oraz ED i EDI (2, 57, 59, 71]. RO i NF znalazły praktyczne
zastosowanie do bezpośredniego oddzielania związków Cr z roztworów. Badania
przeprowadzone nad usuwaniem Cr(VI) przy użyciu membran RO Osmonics (Sepa-S)
i octanu celulozy (CA) wykazały, że współczynniki retencji wynoszą odpowiednio 8096% i 96%, w zależności od zwartości membrany [2 ,57, 71]. Usuwanie Cr za pomocą
RO i NF staje się opłacalne tylko wtedy, gdy stężenie Cr nie przekracza 1-2 g/l [59].
Uzyskany filtrat jest wówczas pozbawiony Cr, ale zawiera znaczną ilość soli, którą
można wykorzystać do przygotowania kąpieli trawiących. Ze stężonego roztworu Cr
wytrąca się wodorotlenek, a następnie odwodniony osad rozpuszcza się w kwasie siarkowym, a otrzymany roztwór można wykorzystać bezpośrednio np. w procesie garbowania
[72]. Współczynniki retencji Cr w procesie NF wzrastają wraz ze wzrostem pH dla
wyższych stężeń Cr(VI).
W przypadku UF można wykorzystać następujące możliwości usuwania Cr: wstępna
UF przed dalszym oczyszczaniem w procesach konwencjonalnych lub membranowych
oraz zastosowanie procesów PEUF lub MEUF [57, 59, 71].
Zarówno proces ED, jak i EDI mogą być również stosowane do usuwania i rozdzielania jonów Cr i ich mieszanin. Alvarado i inni [73] badali zdolność EDI i ED do
usuwania Cr(VI) z roztworów syntetycznych zawierających 100 mg/l Cr(VI), stosując
membrany anionowymienne firmy Neosepta. W procesie EDI komora z rozcieńczonym
roztworem była wypełniona mieszaną żywicą jonowymienną. W procesie ED usunięcie
Cr wyniosło 98% przy zużyciu energii 1,2 kWh/m3, natomiast w procesie EDI z zastosowaniem złoża mieszanego osiągnięto 99,8% usunięcia Cr(VI) przy zużyciu energii
0,167 kWh/m3.

5. Usuwanie zanieczyszczeń organicznych
5.1. Zawiesina i mikroorganizmy
Mętność wody jest spowodowana obecnością mineralnych i organicznych cząstek
zawieszonych o różnej wielkości (koloidy, zawiesiny grube i drobne). W celu zmniejszenia mętności wody do poziomu 1 NTU (norma wody do picia) stosuje się zazwyczaj
MF lub UF. W literaturze jest niewiele badań na temat usuwania mętności za pomocą
procesów membranowych, ale wynika z nich jednoznacznie, że wodę o mętności poniżej
1 NTU można uzyskać z wody o początkowej mętności 100 NTU i większej [74]. UF
i MF są więc wykorzystywane do klarowania wody [75]. Badania nad zastosowaniem
modułu UF „Aquasource” (Francja) wykazały, że z wody o mętności 0,1-24,8 NTU można
uzyskać wodę do picia o mętności 0,03-0,04 NTU [74]. Podobne wyniki uzyskano dla
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innych modułów membranowych [74]. Gdy woda zawiera frakcję koloidalną, filtrację
membranową łączy się z koagulacją w celu uzyskania cząstek o większej wielkości [75].
W tabeli 8 podsumowano procentowe usuwanie mętności i naturalnej materii organicznej (NOM) za pomocą różnych technik membranowych [11].
Tabela 8. Usuwanie mętności i NOM przy użyciu technik membranowych

Ciśnienie, kPa
<100
<100
<500

Proces
Mikrofiltracja
Ultrafiltracja
Nanofiltracja

Usunięcie mętności [%]
>97
>99
>99

Usunięcie NOM [%]
<2
<10
>90

Źródło: opracowanie własne na podstawie [11]

Istnieje szereg metod, dezynfekcji wody, wśród których wymienia się MF i UF,
ponieważ stosowane membrany usuwają wirusy, bakterie i pierwotniaki. Wielkość
komórek wirusów mieści się w zakresie 20-80 nm, podczas gdy wielkość porów membran UF <10 nm, stąd teoretycznie te patogeny powinny być całkowicie usuwane. Bakterie
(0,5-10 μm), cysty i oocysty (3-15 μm) mają większe rozmiary, dlatego zarówno UF, jak
i MF mogą je całkowicie usunąć [74, 75]. Porównanie wielkości porów membran UF
i MF z wielkością mikroorganizmów wskazuje, że proces UF może być z powodzeniem
stosowany do dezynfekcji wody [75]. Rysunek 14 przedstawia wyniki retencji wirusów,
bakterii i pierwotniaków w wodzie dla różnych membran UF [74]. Dla wszystkich
mikroorganizmów uzyskano usunięcie wyższe niż 4 log, tzn. 99,99%.

% redukcji, log

6,3

Poziom dezynfekcji
wyrażony jako redukcja w skali
logarytmicznej:
1 log = 90% inaktywacji
2 log = 99% inaktywacji
3 log = 99,9% inaktywacji
4 log = 99,99% inaktywacji

7,4

7,2
8

7,1
5,1

6
4,7
4
2

Woda II

0
w irus

Woda I
bakterie
Giardia

Rysunek14. Usuwanie mikroorganizmów z wykorzystaniem UF, opracowanie własne na podstawie [74]

Praktyka pokazuje jednak, że membrany UF nie zawsze są w stanie całkowicie wyeliminować bakterie i wirusy z wody. Wiąże się to przede wszystkim z niedoskonałościami
membran i modułów membranowych oraz wtórnym rozwojem bakterii w wodzie podczas transportu do końcowego odbiorcy wody. W membranach komercyjnych warstwa
aktywna może mieć nieciągłości, przez które mogą przechodzić mikroorganizmy, jak
również uszczelnienia wody surowej od strumieni permeatu nie zawsze są właściwe.
Najbardziej efektywne w dezynfekcji są moduły kapilarne, w których odizolowanie
wody surowej od permeatu jest łatwiejsze niż w modułach spiralnie zwijanych [75].
Ponadto stwierdzono, że komórki mikroorganizmów mogą przenikać przez pory membrany o średnicach znacznie mniejszych niż wymiary komórek [76].
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5.2. Naturalna substancja organiczna
Naturalna substancja organiczna (NOM) w ekosystemach wodnych to mieszanina
wielu związków o różnych właściwościach i budowie chemicznej, przede wszystkim
rozpuszczalnych w wodzie kwasów fulwowych (MW ≤2000 Da), hydrofobowych
kwasów humusowych (MW ≤2000-5000 Da) oraz nierozpuszczalnych humin [75].
Substancje humusowe powodują intensywne zabarwienie wody od koloru brązowego
do czarnego. Dodatkowo reakcje kompleksowania substancji humusowych z metalami
ciężkimi lub adsorpcja na toksycznych związkach organicznych powodują wiele zagrożeń dla zdrowia. Substancje humusowe są również prekursorami ubocznych produktów
dezynfekcji (DBP) [10].
Zastosowanie chlorowania do dezynfekcji wody prowadzi do powstawania DBP,
w tym trihalometanów (THM) oraz kwasów chlorooctowych [51, 75]. Usuwanie NOM
jest zatem ważnym procesem w technologii uzdatniania wody. Ciśnieniowe procesy
membranowe pozwalają kontrolować powstawanie DBP, ponieważ membrany zatrzymują NOM, w tym prekursory DBP [77, 78]. Usuwanie NOM zmniejsza również ilość
chloru potrzebnego do dezynfekcji, co jest niezbędne w systemie dystrybucji [51, 75].
Skuteczność usuwania NOM zależy od rodzaju procesu membranowego, ponieważ
NOM charakteryzuje się szerokim rozkładem wielkości cząsteczek (1-0,45 µm) [51].
Zastosowanie NF lub RO umożliwia całkowite usunięcie NOM, jednak bardzo często
jest ograniczone przez wysokie stężenie koloidów i zawiesin w wodach powierzchniowych [11]. UF i MF mogą być bezpośrednio stosowane do usuwania większych
frakcji NOM, w tym części prekursorów DBP o dużej MW, natomiast związki o średniej
i niskiej MW mogą być eliminowane w systemach zintegrowanych z koagulacją,
adsorpcją na węglu aktywnym lub utlenianiem (ozonowanie, fotokataliza) [51, 79].
Ostatnio do usuwania NOM proponuje się zintegrowany proces wymiana jonowa-UF/MF,
z wykorzystaniem żywic MIEX [80, 81]. Takie rozwiązanie jest korzystniejsze niż układ
koagulacja-UF. W tabeli 9 przedstawiono porównanie skuteczności procesów NF, UF
i MF w kontroli zawartości NOM w wodach naturalnych.
Tabela 9. Ocena porównawcza procesów MF, UF i NF do usuwania NOM

Parametry
Usunięcie NOM
Usunięcie zawiesin
i koloidów
Usunięcie DBP

MF
<10%
20 ±40%

UF
0 ±30%
70 ±90%

NF
>80%
>95%

–

>80%

Rodzaj czyszczenia
membran
Problemy eksploatacyjne
Wstępne oczyszczanie

przemywanie
wsteczne
umiarkowany fouling
koagulacja lub inny
proces

50% THM; 32%
HAA
czyszczenie
cykliczne
fouling
koagulacja lub inny
proces

Źródło: opracowanie własne na podstawie [1].
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5.3. Mikrozanieczyszczenia organiczne
W wodach i ściekach występują następujące główne grupy mikrozanieczyszczeń
organicznych (OM) [51, 82]: produkty uboczne dezynfekcji (DBPs), związki zaburzające gospodarkę hormonalną (EDCs) oraz aktywne związki farmaceutyczne (PhACs).
Niektóre DBP i PhACs występujące w środowisku wodnym mogą również wykazywać
estrogenną aktywność biologiczną. OM mają silne właściwości rakotwórcze i mutagenne.
Usuwanie OM podczas oczyszczania wody odbywa się najczęściej za pomocą adsorpcji
na węglu aktywnym lub zaawansowanych procesów utleniania (AOP) [82]. Pierwsza
metoda jest nieefektywna, gdy ilość NOM w wodzie jest duża, natomiast podczas
procesu AOP istnieje możliwość powstawania DBPs o aktywności biologicznej [82].
Procesy membranowe w usuwaniu OM mogą być prowadzone jako procesy samodzielne
lub zintegrowane/hybrydowe z koagulacją, adsorpcją albo w bioreaktorach membranowych [51, 82].

5.3.1. Uboczne produkty dezynfekcji
DBPs to grupa substancji, które powstają podczas reakcji środków dezynfekcyjnych
z zanieczyszczeniami wody. Najważniejsze z DBPs to trihalometany (THM) i kwasy
halooctowe (HAA) [51, 82].
RO i NF są najczęściej stosowane do usuwania THMs i HAAs z wody [51, 82].
Stwierdzono, że wzrost MW THMs powoduje wzrost retencji zgodnie z szeregiem:
CHCl3 < CHBrCl2 < CHBr3 < CHBrCl2. Stopień usunięcia CHCl3 waha się w przedziale
67-87%, CHBrCl2 65-96,5%, CHBrCl2 57-90,5%, a CHBr3 61-92% w zależności od
zastosowanego rodzaju membrany [51]. Stwierdzono również, że efektywność usunięcia
DBPs zależy od początkowego stężenia THM, natomiast TMP nie wpływa na retencję
THMs [83].
Do usuwania HAAs (kwas chloro-, dichloro- i trichlorooctowy; kwas bromo- i dibromooctowy) z wody proponowana jest również NF i RO [84, 85]. Wysoką retencję HAAs
(90-100%), spowodowaną przede wszystkim siłami odpychania elektrostatycznego,
można uzyskać w przypadku membran NF o ładunku ujemnym, np. membrany poliamidowej ES10 (Nitto-Denko Co. Ltd.) [84]. Zmienne środowiskowe i operacyjne, takie
jak pH, ciśnienie transmembranowe, charakter matrycy wodnej i wiek membrany,
również odgrywają ważną rolę w usuwaniu HAAs.
Prowadzone są również badania nad usuwaniem HAAs z wody w bioreaktorze
z zastosowaniem enzymatycznych membran UF. Wykorzystując enzymy wyizolowane
ze szczepów bakterii osadu czynnego, uzyskano 37% rozkładu CH2Cl-COOH, 35%
CH2Br-COOH i 48,4% CHCl2COOH [86].

5.3.2. Związki zaburzające gospodarkę hormonalną
EDCs coraz częściej pojawiają się w wodach naturalnych i ściekach, nawet biologicznie
oczyszczonych [75]. Do EDCs zalicza się naturalne związki organiczne wytwarzane
przez grzyby (mykoestrogeny) i rośliny (fitoestrogeny) oraz szeroką gamę antropogenicznych OMs, wśród których najważniejsze są [82]: wielopierścieniowe węglowodory
aromatyczne (WWA), środki powierzchniowo czynne, środki ochrony roślin (pestycydy,
herbicydy i insektycydy), ftalany, związki fenolowe (alkilofenole, bisfenole) i hormony
syntetyczne.
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Głównymi źródłami EDCs są żywność i woda do picia, do których są wprowadzane
z deszczem, odciekami z wysypisk i ściekami przemysłowymi. EDCs są obecne w wodach
naturalnych w stężeniach od ng/l do µg/l.
Fitoestrogeny i mykoestrogeny mogą być usuwane w procesach RO i NF ze
skutecznością sięgającą 70-93%, w zależności od rodzaju związków i membran [87].
Badania usuwania wybranych mykoestrogenów z wody w procesach koagulacji, sorpcji
na węglu aktywnym i NF wykazały, że efektywność wyniosła odpowiednio: 34%,
>80%, i 70-88% [88].
Jednym z głównych antropogenicznych OMs w źródłach wody do picia są wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA). WWA są szkodliwe dla zdrowia
człowieka, a większość z nich jest kancerogenna. Dopuszczalne stężenie w wodzie do
picia benzo(a)pirenu wynosi 0,010 mg/l, a suma benzo(b)fluorantenu, benzo(k)fluorantenu, benzo(g,h,i)perylenu, ideno(1,2,3-cd)pirenu – 0,1 mg/l. Współczynnik retencji
WWA dla membran RO i NF mieści się w zakresie 86-99%, niezależnie od MW
związku i stężenia [10, 75, 89]. Smol i inni [90] przeprowadzili badania nad usuwaniem
WWA z odcieków ze składowisk odpadów komunalnych i ścieków przemysłowych.
Stężenie WWA w odciekach ze składowisk obniżyło się z 17,5-30,4 μg/l w odciekach
surowych do 3,9-5,1 μg/l w permeatach po RO. Stopień usunięcia WWA w procesie RO
wynosił 71%, a po wstępnym oczyszczeniu na złożu piaskowym wzrósł do 89%.
Usuwanie WWA za pomocą NF i RO dla wstępnie biologicznie oczyszczonych ścieków
z koksowni było również wysokie [91]. Stwierdzono, że w ściekach po koagulacji
stężenia WWA stopniowo obniżyło się do wartości 58,9 µg/l, przy stężeniu początkowym równym 94,7 µg/l. Całkowita zawartość 16 WWA po NF osiągnęła 18,7 μg/l, a po
RO 5,94 μg/l. Uzyskane wyniki wskazują, że skuteczniejsze usuwanie WWA uzyskuje
się stosując zintegrowany układ: koagulacja–RO [91].
Ciśnieniowe techniki membranowe są alternatywnymi metodami usuwania środków
powierzchniowo czynnych (SAA) z wody, przy czym skuteczność i rodzaj procesu
zależy od stężenia SAA [75]. Gdy stężenie jest niższe od krytycznego stężenia tworzenia
miceli (cmc), sugeruje się zastosowanie membran NF lub ewentualnie RO. W przypadku,
gdy stężenie SAAs w wodzie jest większe niż cmc, można zastosować proces UF [92].
Środki ochrony roślin (pestycydy, herbicydy i insektycydy) mogą być skutecznie
usuwane z wód powierzchniowych i gruntowych za pomocą membran NF lub zintegrowanych systemów adsorpcji na węglu aktywnym z MF lub NF. Membrany NF eliminują
pestycydy o MW powyżej 190 Da poniżej granicy wykrywalności, a współczynnik
retencji waha się w przedziale 50-100%, w zależności od MW i stężenia MP w wodzie
[74, 75]. Prowadzone były badania nad zastosowaniem procesu UF do usuwania
atrazyny z wody [93, 94]. Efektywność procesu zależy od rodzaju materiału membranowego i zwartości membran. Najwyższy współczynnik retencji (60%) wykazały membrany o „cut-off” około 1-2 kDa [94]. Wzrost efektywności do 85-95% można uzyskać
podczas UF w obecności NOM i/lub polielektrolitu kationowego.
Obecność ftalanów w środowisku jest spowodowana masową produkcją tworzyw
sztucznych, głównie PCW, w których są one stosowane jako plastyfikatory. Ze względu
na ich negatywny wpływ na organizmy żywe, stężenie ftalanów w różnych częściach
środowiska, a zwłaszcza w wodzie, powinno być kontrolowane. Polskie przepisy ustalają
dopuszczalne stężenie ftalanu di-n-butylu na poziomie 20 µg/l. Uzyskane współczynniki
retencji dla ftalanu dietylu, di-n-butylu i di-2-etyloheksylu były wysokie i wynosiły 89,7
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(UF)-99,9% (RO i NF), przy stężeniu początkowym 40 µg/l [75, 95]. Wyniki uzyskane
podczas usuwania ftalanów o MW 222-391 Da wykazały, że MW związku nie ma
wpływu na skuteczność usuwania.
Ksenoestrogeny fenolowe (oktylofenol, nonylofenol, bisfenol A i bisfenol F mogą
być skutecznie usuwane z wody za pomocą NF. Współczynnik retencji fenolowych
ksenoestrogenów silnie zależy od rodzaju usuwanego związku i rodzaju membrany [75,
96]. Wysoką retencję oktylofenolu i nonylofenolu w zakresie 61-73% zaobserwowano dla
membran SF-10 i DS-5-DK (Osmonics Inc. (USA), natomiast w przypadku bisfenolu A
retencja była wyższa (dla membran DS-5-DK – 69%, a dla MQ – 16-75%) [96].

5.3.3. Produkty farmaceutyczne i higieny osobistej
Jednymi z najważniejszych, dość specyficznych i antropogenicznych OMs oddziałujących na środowisko są związki farmaceutyczne i higieny osobistej (PPCPs) [97]. PPCPs
przedostają się w dość znacznym stopniu do wód powierzchniowych i podziemnych oraz
do ścieków. Głównymi źródłami zanieczyszczenia środowiska wodnego farmaceutykami
są ścieki gospodarstw domowych, szpitali, jednostek diagnostycznych, zakładów farmaceutycznych oraz ferm hodowlanych. Badania nad skutecznością usuwania PPCPs w
oczyszczalniach ścieków wykazały, że metody biologiczne nie zawsze są wystarczające
[82]. Inne metody usuwania PPCP z wody i ścieków to zaawansowane utlenianie,
adsorpcja na węglu aktywnym i procesy membranowe – NF i RO (Snyder i wsp. 2007),
a w przypadku ścieków – bioreaktory membranowe [98, 99].
Ostatnio zaobserwowano wzrost stężenia syntetycznych hormonów (α-etynyloestradiolu, mestranolu i dietylostibelstrolu) w wyniku zrzutów tych farmaceutyków do
środowiska. Membrany RO całkowicie eliminują poszczególne hormony, podczas gdy
współczynniki retencji uzyskane dla membran NF i UF są niższe [96, 100]. Usuwanie
hormonów ze ścieków proponowane jest również za pomocą MBR, wyposażonych
w membrany z PVDF. Porównując uzyskane wyniki z konwencjonalną instalacją osadu
czynnego pracującą w pełnej skali [101], stwierdzono, że w przypadku MBR estradiol
i estron zostały usunięte w 99%, a etynyloestradiol w 95%, natomiast w klasycznej
metodzie osadu czynnego w 90%.
Procesy NF i RO, stosowane do oczyszczania ścieków i wód naturalnych, mogą być
również wykorzystywane do usuwania pozostałości PPCPs [75, 97]. Współczynniki
retencji polarnych i mało lotnych związków PPCPs oraz o niskiej hydrofobowości
wynosiły tylko 40%. W przypadku polarnych związków organicznych retencja zależy
od momentu dipolowego i pH [102]. Ujemnie naładowane PhACs, takie jak diklofenak,
są usuwane w ponad 90-95%, dzięki odpychaniu elektrostatycznemu [51]. W przypadku
związków neutralnych retencja odbywa się na zasadzie wykluczania molekularnego
i adsorpcji. Przykładowo neutralnie naładowany lek przeciwgorączkowy fenacetyna lub
przeciwzapalny i przeciwreumatyczny ibuprofen wykazują retencję >20%, ponieważ są
adsorbowane na membranach o stosunkowo dużej hydrofobowości [51]. Z drugiej
strony, inny neutralny lek przeciwgorączkowy – piramidon – jest zawsze zatrzymywany
w ponad 70%, co sugeruje, że na jego retencję wpływają również inne zjawiska. Retencja
farmaceutyków w procesach RO i NF zależy również od materiału, z którego wykonane
są membrany [97]. Membrany poliamidowe mają wyższą efektywność (57-91%) niż
membrany z octanu celulozy. Stężenie PhAC również wpływa na retencję [103]. Na
przykład przy stężeniu 100 ng/l retencja była niższa (14-72% dla NF i 50-80% dla RO)
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w porównaniu z wyższym stężeniem wynoszącym 100 μg/l (19-93% dla NF i 71-95%
dla RO).
Ciśnieniowe procesy membranowe (MF, UF, NF i RO) były również badane pod
kątem usuwania EDC, farmaceutyków i środków higieny osobistej w skali pilotażowej
i w instalacjach przemysłowych [97, 98]. Heberrer i inni [97] przeprowadzili badania
w trójstopniowej instalacji o wydajności 10 tys. l/h, w której zastosowano filtry workowe
<0,5 μm, ultrafiltrację i odwróconą osmozę jako proces jedno- lub dwustopniowy.
Przedmiotem badań była woda z Kanału Teltow (Berlin) oraz oczyszczone ścieki z miejskiej oczyszczalni ścieków Ruhleben (Berlin). W oczyszczonej wodzie z Kanału Teltow
nie zaobserwowano obecności farmaceutyków, natomiast w permeacie RO uzyskanym
z biologicznie oczyszczonych ścieków ilość ta wynosiła poniżej 1 ng/l dla konfiguracji
dwustopniowej (tab. 10) [97].
Tabela 10. Średnie stężenia farmaceutyków w ściekach biologicznie oczyszczonych i permeacie po
dwustopniowym oczyszczaniu w systemie RO

Związek

Benzafibrat
Karbamazepina
Kwas klofibrynowy
Diklofenak
Kwas fenofibrynowy
Ibuprofen
Indometacyn
Ketoprofen
Naproksen
Oksazepam
Primidon
Propyfenazon

Stężenie [ng/l]
Woda
Permeat
surowa
257
<5
2282
<1
178
<1
869
<1
705
<1
87
<1
46
<1
99
<1
224
<1
153
<5
734
<1
309
<1

Wspłóczynnik retencji [%]
Po filtracji
Po 1.
Po 2.
wstępnej UF
stopniu RO stopniu RO
7
96,0
>99,9
13
>99,9
>99,9
20
>99,4
>99,4
44
>99,9
>99,9
22
97,0
>99,9
12
98,5
>98,9
0
92,0
>97,8
20
>99,0
>99,0
0
98,2
>99,5
0
>99,3
>99,3
0
>99,9
>99,9
46
99,3
>99,7

Źródło: opracowanie własne na podstawie [97].

Stwierdzono, że instalacje MBR stosowane w oczyszczaniu ścieków poprawiają
skuteczność usuwania PPCP w porównaniu z konwencjonalną oczyszczalnią ścieków.
Spowodowane to jest nie tylko wydłużeniem czasu retencji i zwiększeniem wieku
biomasy, ale także wzrostem stężenia i adsorpcji PPCPs na kłaczkach osadu czynnego.
MBR z zanurzonymi modułami UF zostały sprawdzone pod kątem usuwania kwasu
klofibrynowego, diklofenaku, ibuprofenu, ketoprofenu, kwasu mefenamowego i naproksenu
[102]. W przeprowadzonych eksperymentach zaobserwowano wyższe stopnie usunięcia
ketoprofenu i naproksenu oraz fenazonu, propyfenazonu i formyloamino-antypiryny
w przypadku MBR niż w przypadku konwencjonalnego systemu oczyszczania [101].
Radjenović i inni [103] zaobserwowali, że w MBR następuje znaczna poprawa skuteczności usuwania regulatorów lipidów i cholesterolu, leków z grupy statyn (gemfibrozil,
bezafibrat, kwas klofibrynowy i pravastatyna), β-blokerów (atenolol i metoprolol),
antybiotyków (ofloksacyna i erytromycyna) oraz niektórych leków przeciwbólowych
i przeciwzapalnych. Inne badania wskazują na bardzo wysoki stopień usuwania kwasu
klofibrynowego i diklofenaku w oczyszczalniach wyposażonych w MBR, w porównaniu
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z konwencjonalnym oczyszczaniem ścieków [103]. Usuwanie farmaceutyków za pomocą
MBR zależy od struktury cząsteczek PhAC, np. liczby pierścieni aromatycznych i pH,
tj. wyższe usuwanie PhAC obserwowano w warunkach niskiego pH, ze względu na
adsorpcję na kłaczkach osadu czynnego. Tak więc zastosowanie MBR pozwala otrzymywać ścieki oczyszczone o bardzo wysokiej jakości, dzięki czemu ładunek OMs
wprowadzanych do wód powierzchniowych jest mniejszy niż w przypadku ścieków
pochodzących z oczyszczalni konwencjonalnych (tabela 11) [104].
Tablela 11. Skuteczność usuwania farmaceutyków w instalacjach z MBR oraz w konwencjonalnych
oczyszczalniach ścieków

Farmaceutyk
Naproksen
Ketoprofen
Ibuprofen
Diklofenak
Acetaminofen
Propyfenazon
Sulfametoksazol
Erytromycyna
Hydrochlorotiazyd
Glibenklamid
Gemfibrozil
Bezafibrat
Kwas klofibrynowy

Skuteczność usuwania
za pomocą MBR [%]
99,3
91,9
99,8
87,4
99,6
64,6
60,5
67,3
66,3
47,3
89,6
95,8
71,8

Skuteczność usuwania w konwencjonalnej
oczyszczalni ścieków [%]
85,1
51,5
82,5
50,1
98,4
42,7
55,6
23,8
76,3
44,5
38,8
48,4
27,7

Źródło: opracowanie własne na podstawie [104].

Mamo i inni [105] porównują usuwanie ze ścieków wybranych PhACs za pomocą
procesów MBR-RO i MBR-NF. Membrany RO wykazały prawie całkowite usunięcie
PhACs (>99%) w różnych warunkach procesu, natomiast w przypadku NF skuteczność
usuwania była mniejsza (>90%). Wybór pomiędzy membraną RO a NF zależy od
ponownego wykorzystania permeatu, limitów zrzutu oraz rozdzialczości membrany
(MW) i morfologii powierzchni. Również parametry procesowe (odzysk wody i średni
strumień permeatu) mają znaczący wpływ na usuwanie PhAC.

6. Uwagi końcowe
Procesy membranowe, takie jak RO, NF, UF, MF, ED i MBR, mogą być stosowane
do usuwania zanieczyszczeń nieorganicznych i organicznych z wód naturalnych i ścieków.
Wprowadzenie i rozwój technik membranowych w produkcji wody do picia
i oczyszczaniu ścieków (w ciągu ostatnich 40 lat) było ważnym etapem w dziedzinie
skuteczności oczyszczania wody. Odsalanie wody morskiej i słonawej za pomocą RO
jest uznanym sposobem produkcji wody do picia. Znaczne udoskonalenia w konstrukcji
RO, zastosowanie alternatywnych źródeł energii, nowoczesna obróbka wstępna i nowe
materiały przyczyniły się do sukcesu tego procesu. Obecnie koszty inwestycyjne dużych
instalacji odsalających są podobne do kosztów nowoczesnych konwencjonalnych stacji
uzdatniania wody. NF jest metodą zmiękczania wody, ponieważ membrany NF w więk241
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szym stopniu zatrzymują jony dwu- i wielowartościowe niż jednowartościowe. Woda
zawierająca wirusy, bakterie i pierwotniaki, a także inne mikroorganizmy może być
dezynfekowana za pomocą UF. Wirusy są zatrzymywane przez membrany UF, natomiast bakterie i pierwotniaki zarówno przez membrany UF, jak i MF. Do usuwania
NOM można stosować bezpośrednie NF lub zintegrowane systemy łączące UF lub MF
z koagulacją, adsorpcją i utlenianiem.
Nieorganiczne i organiczne mikrozanieczyszczenia występują w niebezpiecznych
stężeniach w wodzie i ściekach. Do najważniejszych z nich należą metale ciężkie, niektóre
aniony, produkty uboczne dezynfekcji, pozostałości farmaceutyków oraz związki zaburzające gospodarkę hormonalną. W przypadku związków zaburzających gospodarkę
hormonalną szczególną uwagę zwraca się na wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne i substancje powierzchniowo czynne, chlorowane pestycydy, ftalany, alkilofenole,
polichlorowane bifenyle, hormony, syntetyczne środki farmaceutyczne i inne. Różne
klasyczne technologie oczyszczania, stosowane do ich usuwania ze środowiska wodnego,
stwarzają poważne problemy eksploatacyjne. Zastosowanie NF, RO i ED w oczyszczaniu wody do picia i ścieków zawierających mikrozanieczyszczenia może zapewnić
mniej lub bardziej selektywne ich usuwanie. Zastosowanie MF i UF w usuwaniu
mikrozanieczyszczeń nieorganicznych i organicznych jest możliwe w zintegrowanych
systemach z: koagulacją, adsorpcją, kompleksowaniem z polimerami lub środkami
powierzchniowo czynnymi i reakcjami biologicznymi.
Technologia membranowa stopniowo rewolucjonizuje proces oczyszczania wody
i ścieków. Na przestrzeni lat wykonano wiele prac w tej dziedzinie. Jednak w wielu obszarach wciąż istnieje możliwość wprowadzenia ulepszeń. Zanieczyszczenia i wysokie
zapotrzebowanie na energię pozostają głównym problemem w procesach opartych na
ciśnieniu nierównowagowym, dlatego konieczne są ciągłe badania w celu znalezienia
trwałego rozwiązania tych problemów – albo poprzez wprowadzenie rygorystycznych,
ale tanich procesów obróbki wstępnej, albo poprzez opracowanie membran odpornych
na zanieczyszczenia.
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Procesy membranowe – nowoczesne metody uzdatniania wody i oczyszczania
ścieków
Streszczenie
Wprowadzenie i rozwój technik membranowych w produkcji wody do picia i oczyszczaniu ścieków (w ciągu
ostatnich 40 lat) było ważnym etapem w dziedzinie skuteczności oczyszczania wody. Odsalanie wody
morskiej i słonawej za pomocą RO jest uznanym sposobem produkcji wody do picia. Znaczne udoskonalenia
w projektowaniu instalacji RO, zastosowanie alternatywnych źródeł energii, nowoczesna obróbka wstępna
i nowe materiały przyczyniły się do sukcesu tego procesu. NF jest metodą zmiękczania wody, ponieważ
membrany NF mogą zatrzymywać jony dwu- i wielowartościowe, ale w ograniczonym stopniu jednowartościowe. Woda do picia zawierająca wirusy, bakterie i pierwotniaki, a także inne mikroorganizmy, może
być dezynfekowana za pomocą UF. Wirusy są zatrzymywane przez membrany UF, natomiast bakterie
I pierwotniaki zarówno przez membrany UF, jak i MF. Do usuwania NOM można stosować bezpośrednio
NF lub zintegrowane systemy łączące UF lub MF z koagulacją, adsorpcją i utlenianiem. Zastosowanie NF,
RO i ED w oczyszczaniu wody zawierającej mikrozanieczyszczenia do celów użytkowych i przemysłowych
może zapewnić mniej lub bardziej selektywne usuwanie zanieczyszczeń. Do najważniejszych z nich należą
produkty uboczne dezynfekcji, pozostałości farmaceutyków oraz związki zaburzające gospodarkę hormonalną.
W przypadku związków zaburzających gospodarkę hormonalną szczególną uwagę zwraca się na wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne i substancje powierzchniowo czynne, chlorowane pestycydy,
ftalany, alkilofenole, polichlorowane bifenyle, hormony, syntetyczne środki farmaceutyczne i inne substancje
uwalniane do środowiska. Zastosowanie MF i UF w usuwaniu mikrozanieczyszczeń nieorganicznych
I organicznych jest możliwe w zintegrowanych systemach z: koagulacją, adsorpcją, kompleksowaniem
z polimerami lub środkami powierzchniowo czynnymi i reakcjami biologicznymi.
Słowa kluczowe: techniki membranowe, odsalanie i zmiękczanie wody, naturalna materia organiczna,
usuwanie mikrozanieczyszczeń nieorganicznych i organicznych

Membrane processes – advanced methods of water and wastewater treatment
Abstract
Introduction and development of membrane techniques in the production of drinking water and purification
of wastewaters, in the last 40 years, was important stage in the field of water treatment effectiveness.
Desalination of sea and brackish water by RO is established way for drinking water production. Significant
improvements in design of RO, the application of alternative energy sources, modern pretreatment and new
materials have caused the success of the process. NF is the method of water softening, because NF membranes can retain di- and multivalent ions, but to a limited extend monovalent. Drinking water containing
viruses, bacteria and protozoa, as well as other microorganisms can be disinfected by means of UF. Viruses
are retain by UF membranes, whereas bacteria and protozoa using both UF and MF membranes. For the
removal of NOM it is possible to use direct NF or integrated systems combining UF or MF with coagulation,
adsorption and oxidation. The use of NF, RO and ED, in the treatment of water containing micropollutants
for drinking and industrial purposes, can provide more or less selective removal of the pollutants. The very
important are disinfection byproducts, residue of pharmaceuticals and endocrine disrupting compounds.
Endocrine disrupting compounds, special attention is paid onto polycyclic aromatic hydrocarbons and
surface-active substances, chlorinated pesticides, phthalates, alkylphenols, polychlorinated biphenyls, hormones,
synthetic pharmaceuticals and other substances disposed to the environment. The application of MF and UF
in inorganic and organic micropollutants removal is possible in integrated systems with: coagulation,
adsorption, complexion with polymers or surfactants and biological reactions.
Keywords: membrane techniques, water desalination and softening, natural organic matter, removal of
inorganic and organic micropollutants
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Nowoczesne technologie oczyszczania powietrza
w pomieszczeniach biurowych
1. Wprowadzenie
W ciągu ostatnich lat nastąpiły wyraźne zmiany w stylu życia współczesnego społeczeństwa. W krajach rozwiniętych, ludzie spędzają średnio 90% czasu w pomieszczeniach, co przełożyło się na potrzebę zapewnienia wysokiej jakości środowiska
wewnętrznego. Badania wskazują, że właściwe oświetlenie, odpowiednia temperatura
i jakość powietrza wewnętrznego IAQ (ang. Indoor Air Quality), przekładają się na
samopoczucie i efektywność pracy w pomieszczeniach biurowych [1, 2].
Źródła zanieczyszczeń powietrza w pomieszczeniach można podzielić na: zanieczyszczenia endogeniczne (czyli produkty reakcji zachodzących w środowisku wewnętrznym) oraz zanieczyszczenia przenikające ze źródeł zewnętrznych. Zewnętrzne
źródła zanieczyszczeń obejmują głównie pył zawieszony oraz dwutlenek azotu (NO 2)
z procesów przemysłowych, źródeł komunikacyjnych i indywidualnych. Dodatkowo
należy uwzględnić ozon (O3), powstający na poziomie gruntu w wyniku reakcji
promieniowania UV z NOx i węglowodorami [3].
Zanieczyszczenia endogenne stanowią emisje z urządzeń biurowych, materiałów
budowlanych i wykończeniowych, środków czystości, ludzkiego metabolizmu oraz
innych źródeł biologicznych. Urządzenia biurowe, takie jak kserokopiarki i drukarki
laserowe, emitują ozon, jednakże jego poziomy, raportowane w biurach, są dalekie od
poziomu dopuszczalnego 100 g/m3 [4, 5]. Materiały wykończeniowe powinny charakteryzować się niską emisją lotnych związków organicznych (LZO) i foaldehydu [6].
Bezpośrednia emisja pierwotnych zanieczyszczeń powietrza ze źródeł wewnętrznych,
jak również produkty reakcji wtórnych zachodzących w fazie gazowej są skomplikowane do oszacowania. Z tego względu ocenę jakości powietrza wewnętrznego opiera się
na poziomach stężeń dwutlenku węgla (CO2) [7]. W oparciu o stężenia CO2 ocenia się
wydajność systemu wentylacji w budynku. Potwierdzono, że wysokie stężenia CO2
wskazują na występowanie objawów związanych z syndromem chorego budynku SBS
(ang. Sick Building Syndrome), takimi jak podrażnienie oczu, ból głowy, drażliwość
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gardła, zmęczenie psychiczne, mdłości i zawroty głowy użytkowników [1]. Chcąc ograniczyć występowanie negatywnych skutków zdrowotnych u użytkowników niezbędne
jest zapewnienie wysokiej jakości powietrza. W budynkach biurowych można stosować
wentylację grawitacyjną lub mechaniczną. Wentylacja grawitacyjna polega na wykorzystaniu pionowych kanałów wentylacyjnych odprowadzających ciepłe powietrze
z górnych partii pomieszczeń na zewnątrz. Powstająca w kominie wentylacyjnym
różnica ciśnień wytwarza ciąg powietrza, przez co powietrze jest usuwane kanałem
wentylacyjnym przez komin do góry, a powietrze zewnętrzne jest nawiewane w miejsce
usuniętego powietrza z wewnątrz. Natomiast wentylacja mechaniczna jest odpowiedzialna za dostarczenie optymalnej ilości świeżego powietrza i usuwanie powietrza
zanieczyszczonego. Za pomocą wentylatorów system dostarcza odpowiednie ilości
powietrza oraz wymusza cyrkulację powietrza w budynku.
Niezależnie od tego, czy w budynku zastosujemy wentylację grawitacyjną, czy
mechaniczną, chcąc uzyskać optymalną jakość powietrza należy uwzględnić zarówno
zewnętrzne, jak i wewnętrze źródła zanieczyszczeń. Strategia odnosząca się do źródeł
zewnętrznych powinna uwzględniać: kontrolę emisji zanieczyszczeń, filtrację powietrza
dostarczanego do budynku, lokalizację czerpni oraz szczelność budynku. W przypadku
źródeł wewnętrznych należy kontrolować źródła emisji zanieczyszczeń, a także promieniowania wewnątrz budynku, przeprowadzać regularne czyszczenie kanałów i przewodów
oraz wymieniać filtry w systemach wentylacji, usuwając nagromadzony pył, bakterie
i grzyby wewnątrz kanałów instalacji [8].
W ostatnich latach w celu poprawy jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń
popularne stało się stosowanie oczyszczaczy powietrza [9]. Pandemia wirusa SARSCoV-2 wywołującego chorobę zakaźną COVID-19 spowodowała zmianę rekomendacji
zarówno w odniesieniu do liczby osób przebywających w tym samym środowisku
wewnętrznym, jak i dla systemów wentylacji w budynkach. Po pierwsze – podkreślono,
że wentylacja jest środkiem ograniczającym przenoszenie zanieczyszczeń przez powietrze,
należy jednak zwiększyć wydajność tego systemu. Po drugie – w miarę możliwości nie
należy ponownie wprowadzać powietrza do obiegu, aby uniknąć rozprzestrzeniania się
cząsteczek wirusa w środowisku wewnętrznym. Po trzecie – zalecono stosowanie
oczyszczaczy powietrza, w tym również uzupełnienie istniejącej wentylacji przenośnymi
oczyszczaczami powietrza [10].
Powyższe zalecanie skłoniły autorów do zebrania informacji na temat technologii
oczyszczania powietrza stosowanych w budynkach biurowych. Skupiono się na procesach filtracji wspomaganych procesami elektrostatycznymi i fotokatalitycznymi.
Celem pracy jest przegląd technologii wykorzystywanych do oczyszczania powietrza
w pomieszczeniach biurowych o dużej kubaturze.

2. Rozwiązania oczyszczania powietrza wewnątrz pomieszczeń
Obecnie dostępne są różne systemy i instalacje do oczyszczania powietrza wewnętrznego. Technologie stosowane w urządzeniach oczyszczających pozwalają na skuteczną
eliminację większości zanieczyszczeń z powietrza w pomieszczeniach, co przekłada się
na realne obniżenie zagrożenia, a nawet poprawę stanu zdrowia osób przebywających
wewnątrz. Przy doborze urządzenia oczyszczającego powietrze należy dostosować wydajność urządzenia do powierzchni pomieszczenia oraz należy pamiętać, o odpowiednim
przepływie filtrowanego powietrza. Wydajność urządzeń można porównać za pomocą
przyjętego w tym celu wskaźnika czystości dostarczanego powietrza – CADR (ang.
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Clean Air Delivery Rate). Wartość wskaźnika związana jest z ilością metrów sześciennych dostarczonego powietrza, które urządzenie oczyszczające filtruje w ciągu godziny,
z oddzielną punktacją dla trzech zdefiniowanych zakresów wielkości cząstek, tj. 0,091,0 µm dla dymu tytoniowego, 0,5-3 µm dla pyłu i 5-11 µm dla pyłków roślin. Istnieją
dwa czynniki, które wpływają na skalę ocen CADR. Są to: wydajność filtra oraz przepływ
powietrza przez filtry [11]. Na przykład, jeśli oczyszczacz powietrza ma przepływ 100
m3/h, a filtr usuwa 90% cząsteczek pyłu (skuteczność), to CADR dla pyłu wyniesie 90.
W technikach wentylacyjnych do oczyszczania powietrza stosuje się takie filtry jak:
filtry HEPA, węglowe, elektrostatyczne (jonowe) czy najnowsze rozwiązanie, tj. filtry
fotokatalityczne [12]. W tabeli 1 zebrano techniki oczyszczania powietrza stosowane
w systemach wentylacji w zależności od zanieczyszczenia, które chcemy usuwać [13].
Tabela 1. Skuteczność technologii oczyszczania powietrza na wybrane rodzaje zanieczyszczeń
Technika oczyszczania

Zanieczyszczenia

Cząstki
zawieszone

Przykłady
zanieczyszczeń

np. kurz,
pyłki,
zanieczysz
czenia
wtórne
0,01-100
μm
skuteczne

Zanieczyszcze
nia organiczne
o dużej lotności;
np.
formaldehyd,
benzen,
amoniak

Mikroorganizmy

bakterie

wirusy

0,00010,001μm
nieskuteczne

0,2-10 μm

0,01-0,3 μm

skuteczne

nieskuteczne

wysoko
skuteczne
skuteczne

Technologia fotokatalityczna

skuteczne

skuteczne

częściowo
skuteczne
częściowo
skuteczne
skuteczne

nieskuteczne

Technologia elektrostatyczna

częściowo
skuteczne
skuteczne

Średnica
Filtracja (filtracja przy użyciu filtrów
HEPA)
Adsorpcja (filtracja węglowa)

nieskuteczne
skuteczne

Źródło: opracowanie na podstawie [13].

Filtracja mechaniczna jest najpowszechniej stosowaną techniką oczyszczania powietrza
z cząstek stałych. Filtry HEPA są skuteczne w przypadku cząstek pyłu oraz bakterii
o większej średnicy, natomiast nie są odpowiednie do eliminacji wirusów. Najbardziej
efektywną, ekonomiczną, a przez to powszechnie stosowaną metodą oczyszczania
powietrza z zanieczyszczeń gazowych jest adsorpcja. Ze względu na swoją prostotę,
skuteczność i niski koszt najszerzej stosowanym materiałem adsorpcyjnym jest węgiel
aktywny. W celu eliminacji drobnych cząstek pyłu zawieszonego (PM), wybierane są
głównie technologie oczyszczania wykorzystujące filtry elektrostatyczne. Coraz częściej
producenci decydują się na dodatkowe wykorzystanie technologii fotokatalitycznych,
dzięki którym można skuteczne usuwać cząstki PM, gazy i bioaerozole. W przeciwieństwie do innych metod, metody fotokatalityczne dobrze radzą sobie z eliminacją
wirusów z powietrza.

2.1. Wysokoskuteczne filtry warstwowe
Filtr HEPA to wysokoskuteczny filtr cząsteczkowy powietrza (ang. High Efficiency
Particulate Air). W celu oczyszczania powietrza filtrami HEPA wykorzystuje się proces
filtracji cząstek o różnych wielkościach. Procesy filtracyjne opierają się na: przechwyceniu,
inercji, dyfuzji, a także osadzaniu grawimetrycznym (przesiewaniu) i elektrostatycznym
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(rys. 1). Podczas procesu przesiewania duże cząstki zanieczyszczeń są zatrzymywane
pomiędzy włóknami filtra. Następnie na skutek dyfuzji najmniejsze zanieczyszczenia,
takie jak pyły zawieszone, niezależnie od ruchu strumienia powietrza są wychwytywane
przez włókno filtra. Kolejnym mechanizmem jest inercja, czyli osadzenie drobin zanieczyszczeń o dużej wielkości i masie na włóknie filtra. Najczęściej cząstki te są cięższe
od powietrza, przez co nie podążają za jego strumieniem i są zatrzymywane na filtrze.
Ostatnim etapem jest przechwycenie cząstek zanieczyszczeń o średniej wielkości, które
nie zostały wychwycone w poprzednich procesach. Drobiny zanieczyszczeń podążają
ze strumieniem powietrza, a w bezpośredniej bliskości włókna zostają przechwytywane.
W zależności od klasy danego filtra, jego skuteczność, żywotność jak i cena mogą
istotnie się różnić.

Inercja
Przechwycenie
Dyfuzja
Osadzanie
elektrostatyczne

Rysunek 1. Rodzaje mechanizmów filtracji [14]

Skuteczna filtracja drobnych cząstek wymaga małych prędkości przepływu przez
warstwę filtrującą, co, biorąc pod uwagę duże prędkości napływu powietrza liczone
w m/s, wymusza wielokrotne rozwinięcie powierzchni cienkich arkuszy włókien polipropylenowych. Przykładowe kształty filtrów przedstawiono na rysunku 2. Budowa
filtra HEPA umożliwia przechwytywanie cząstek zanieczyszczeń o szerokim zakresie
średnic (tab. 2).

Rysunek 2. Zestawienie filtrów HEPA różnych firm (Samsung, Ideal, Winix, Sharp) [14]

Skuteczność filtrów potwierdza europejska norma PN-EN 1822-1:2019-05 [15]
dotycząca wysokosprawnych filtrów cząstek stałych i filtrów powietrza (EPA, HEPA,
ULPA), których klasyfikację w dziedzinie wentylacji i klimatyzacji oraz procesach
technicznych przedstawiono w tabeli 2. Filtry EPA (ang. Efficiency Particulate Air) są
to filtry wysokoskuteczne niższych klas filtracji. Natomiast filtry ULPA (ang. Ultra Low
Penetration Air) to filtry stosowane w celu zapewnienia doskonałej jakości powietrza
i niemal sterylnych warunków.
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Tabela 2. Klasyfikacja filtrów EPA, HEPA, ULPA zgodnie z normą PN-EN 1822-1:2019-05

Grupa filtrów
EPA
EPA
EPA
HEPA
HEPA
ULPA
ULPA
ULPA

Klasa
E10
E11
E12
H13
H14
U15
U16
U17

Skuteczność [%]
85
95
99,5
99,95
99,995
99,9995
99,99995
99,999995

Penetracja [%]
15
5
0,5
0,05
0,005
0,0005
0,00005
0,000005

Źródło: opracowanie na podstawie [17].

Przedstawiona w tabeli 2 procentowa skuteczność całkowita odnosi się do cząstek
o rozmiarze 0,3 m, które są najtrudniejsze do wyłapania przez wysokoskuteczne filtry
cząsteczkowe. Oczyszczacze powietrza wyposażone w filtry ULPA mogą wykazywać
mniejszą skuteczność w redukcji zanieczyszczeń znajdujących się w typowym
pomieszczeniu biurowym ze względu na większy spadek ciśnienia za takim filtrem
(stwarza on wyższe opory przepływu dla powietrza), co nie jest skompensowane przez
znacznie większą skuteczność filtracji (ta jest na poziomie mniejszym niż promil).
Oznacza to, że współczynnik CADR jest zbyt niski dla pomieszczeń o dużej
kubaturze, dlatego zastosowanie filtrów ULPA nie jest najlepszym wyborem. Ponadto
filtry ULPA są droższe niż E12/H13/H14, co przekłada się na wyższy koszt eksploatacji
urządzenia [16].

2.2. Filtry węglowe
Podstawowym komponentem filtrów węglowych jest węgiel aktywny. Jest to
substancja składająca się z węgla pierwiastkowego w formie sadzy lub drobnokrystalicznego grafitu. Oczyszczanie powietrza oparte jest na adsorpcji, podczas której cząstki
zanieczyszczeń gazowych, np. LZO wiążą się z powierzchnią węgla aktywnego i zostają
zagęszczone na jego powierzchni. Węgiel aktywny cechuje się strukturą porowatą
(rysunek 3a) o powierzchni właściwej ok. 1000-1200 cm2/g. Dzięki silnie rozwiniętej
powierzchni wzrasta efektywność procesu adsorpcji zanieczyszczeń ze strumienia
powietrza wentylacyjnego. Przykładowe kształty filtrów przedstawiono na rysunku 3b.
a)

b)

Rysunek 3. a) struktura węgla aktywnego, b) przykładowe filtry węglowe [19-21]

W zależności od modelu, powierzchnia filtra może być pokryta granulatem węglowym lub stosowane są maty nawęglane [18].
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2.3. Filtry elektrostatyczne
Filtry elektrostatyczne (jonowe) działają na zasadzie jonizacji powietrza. Przykładowe rozwiązanie przedstawiono na rysunku 5. Duży gradient potencjału w pobliżu
elektrody powoduje powstanie wyładowania koronowego. Zanieczyszczone powietrze
wpada do komory, w której cząstki są jonizowane i przyjmują ładunek o tej samej
polaryzacji, a następnie są przepuszczane przez metalową siatkę, która stanowi elektrodę
osadczą o przeciwnym ładunku. Korona ujemna powstaje, gdy elektroda wyładowcza
jest ujemna, a korona dodatnia powstaje, gdy elektroda wyładowcza jest dodatnia.
W przypadku korony ujemnej jony dodatnie są przyciągane w kierunku ujemnej elektrody
drucianej, a elektrony są przyciągane w kierunku dodatniej płytki. Podczas wyładowania
koronowego powstaje ozon. Warto podkreślić, że korona ujemna generuje znacznie
więcej ozonu niż odpowiadająca jej korona dodatnia. Ponieważ reakcje, w wyniku
których powstaje ozon, są stosunkowo niskoenergetyczne, większa liczba elektronów
w przypadku korony ujemnej prowadzi do zwiększonej produkcji ozonu. Dlatego do
oczyszczania powietrza w pomieszczeniach powinno się stosować koronę dodatnią [22].

Rysunek 5. Przykładowy filtr elektrostatyczny (jonowy) [24]

W procesie elektrostatycznym na elektrodzie osadczej gromadzone są cząsteczki
zanieczyszczeń pyłowych. Zaletą tego typu rozwiązania jest możliwość umycia zanieczyszczonego filtra, a następnie ponowne jego użytkowanie. Wadą jest podwyższenie
emisji ozonu (O3) oraz tlenków azotu. Pomimo iż emitowane stężenia ozonu są na tyle
małe, że nie wpływają znacząco na stan zdrowia osób znajdujących się wewnątrz
pomieszczenia, to jednak ozon, reagując z LZO głównie z terpenami (np. limonenem,
jednym z najbardziej reaktywnych terpenów z O3) emitowanymi przez środki czyszczące,
może prowadzić do powstawania nadtlenków, alkoholi, karbonyli, kwasów karboksylowych i innych mało lotnych, silnie utlenionych związków organicznych. Stanowią one
zanieczyszczenie nazywane wtórnym aerozolem organicznym [23].

2.4. Filtry fotokatalityczne
Filtry fotokatalityczne skutecznie neutralizują wirusy i bakterie, tlenek węgla, amoniak,
benzen, formaldehyd i inne szkodliwe substancje z powietrza, czym przewyższają wcześniej
wymienione rozwiązania. Skuteczność tej metody opiera się na fotokatalitycznej reakcji
chemicznej. W oczyszczaczach powietrza filtr fotokatalityczny stanowi jeden ze stopni
oczyszczania (rys. 6).
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Rysunek 6. Przykładowy filtr fotokatalityczny [25]

Podczas zachodzącej reakcji fotokatalitycznej katalizatorem jest zazwyczaj dwutlenek
tytanu. Pod wpływem światła ultrafioletowego (UV) padającego na tlenek tytanu tworzy
się nadtlenek wodoru (H2O2) oraz rodniki hydroksylowe (OH•). Dzięki właściwościom
utleniającym związki te są w stanie rozłożyć odory (substancje wydzielające nieprzyjemne zapachy) na dwutlenek węgla i parę wodną oraz unieszkodliwić wirusy i bakterie.
Procesy reakcji fotokatalitycznej przedstawiono na rysunku 7. Wadą tego systemu jest
emisja niewielkich ilości ozonu (O3) [25]. Dodatkowo, rodniki hydroksylowe (OH•)
reagują z LZO, w tym z terpenami (np. limonenem), alkoholami, aldehydami
i związkami aromatycznymi, jednak w mniejszym stopniu niż ozon [23].

Rysunek 7. Schemat reakcji fotokatalitycznej [26]

3. Przykładowe rozwiązanie kanałowego modułu oczyszczania powietrza
Spośród konstrukcji kanałowych instalowanych w centralnych systemach wentylacji
dostępnych na rynku europejskim wymienić można m.in. urządzenia wykorzystujące
kombinację procesów filtracji mechanicznej, wytrącania elektrostatycznego, adsorpcję,
jonizację, utlenianie fotokatalityczne oraz katalizę w świetle UV. Jedną z najnowocześniejszych technologii oczyszczania powietrza jest technologia fotohydroksylacji
PHT (ang. Photon Hydroxylation Technology) stosowana w pomieszczeniach o dużych
powierzchniach. Jest ona oparta na reakcjach fotokatalitycznych.
Technologia oparta jest na filtracji mechanicznej, następnie na reakcjach fotokatalicznych, zachodzących na powierzchni matrycy urządzenia, przy wykorzystaniu promieniowania UV-C oraz wilgoci znajdującej się w pomieszczeniu. Powierzchnia matrycy
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pokryta jest katalizatorem – dwutlenkiem tytanu (TiO2). Katalizator przekształca parę
wodą z otoczenia (H2O) w nadtlenek wodoru (H2O2).
Kolejna wykorzystana technologia NCC (ang. Natural Catalytic Converter) wykorzystuje lampę UV i hydrofilową powlekaną metalową siatkę do generowania reakcji
jonowej, w wyniku której powstają grupy hydroksylowe. Zanieczyszczenia znajdujące
się w powietrzu usuwane są za pomocą utleniających jonów ponadtlenkowych (O2-)
i wolnych rodników hydroksylowych (OH•). Dodatkowo w prezentowanym rozwiązaniu
(rysunek 7) zastosowano technologię jonizacji bipolarnej BPI, pierwszy jonizator działa
poprzez tworzenie jonów dodatnich (H+), natomiast drugi – ujemnych (O2-), na końcu
zastosowano filtr HEPA.
Na rysunku 9 przedstawiono schemat zastosowanego układu. Podczas filtracji
powietrze przechodzi przez filtr wstępny (1), następnie zachodzi reakcja katalityczna
z dwutlenkiem tytanu oraz jonizacja dodatnia (2), wykorzystywane jest promieniowanie
UV-C (3), powtórna kataliza dwutlenkiem tytanu oraz jonizacja ujemna (4), a na koniec
zanieczyszczenia są wyłapywane filtrem HEPA (5).

Rysunek 9. Urządzenia do aktywnej sanityzacji i oczyszczania powietrza [27]

4. Podsumowanie
Wysoka jakość powietrza wewnętrznego jest czynnikiem wpływającym bezpośrednio
na stan zdrowia oraz wydajność pracy osób znajdujących się wewnątrz pomieszczeń
biurowych. Czynnikiem nadrzędnym jest dostarczanie do wnętrza odpowiedniej ilości
powietrza świeżego lub oczyszczonego. W tabelach 3 i 4 zebrano parametry charakterystyczne dla każdej z analizowanych technologii. Należy zwrócić uwagę przede
wszystkim na różne rodzaje zanieczyszczeń eliminowanych przez różne techniki. Najczęściej stosowanymi filtrami w urządzeniach oczyszczających powietrze są filtry HEPA.
Niski koszt i duża popularność wpływają na to, że są chętnie wybieranym rodzajem
filtrów przez producentów. Jednakże, aby filtracja była skuteczna, należy pamiętać
o regularnej wymianie filtrów w urządzeniach.
Dużą popularnością cieszą się również filtry węglowe. Technologia adsorpcji gwarantuje szeroki zakres oczyszczania zanieczyszczeń. Ważnym aspektem jest również
fakt, że filtry te nie wytwarzają zanieczyszczeń wtórnych, aby zapewnić ochronę i jakość
powietrza w pomieszczeniu. W filtrach węglowych również należy regularnie wymieniać
filtr na nowy. Zarówno w przypadku filtrów HEPA, jak i filtrów węglowych okresowa
wymiana może być uciążliwa dla użytkowników, dlatego ogromną zaletą technologii
elektrostatycznej jest możliwość wielokrotnego użytku filtrów. Po umyciu powierzchni
filtra można ponownie z niego korzystać. Filtry te są wysokowydajne i cechują się
dużym zakresem wielkości wychwytywanych cząstek. Należy jednak pamiętać o emisji
ozonu w procesach elektrostatycznych, co może się stać źródłem zanieczyszczeń wtórnych.
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Nowoczesne metody filtracji wraz z technologią elektrostatyczną pozwalają na skuteczną
eliminację czynników chorobotwórczych, co jest kluczowe podczas pandemii wirusa
SARS-CoV-2 wywołującego chorobę zakaźną COVID-19. Jedną z najskuteczniejszych
technologii oczyszczania powietrza jest technologia fotokatalityczna, która jako jedyna
z analizowanych technologii wysokoskutecznie usuwa zanieczyszczenia – zarówno
kurz, jak i pyłki, substancje szkodliwe, takie jak formaldehyd, benzen, amoniak, a także
bakterie i wirusy. Ogromną zaletą jest długi okres eksploatacji. Natomiast wadą potrzeba
kontrolowania zużycia katalizatora.
Podsumowując, obecnie na rynku jest wiele nowoczesnych urządzeń filtrujących
i oczyszczających powietrze wewnątrz pomieszczeń biurowych. Przy doborze urządzenia
należy wziąć pod uwagę zarówno kubaturę pomieszczenia, jak i skuteczność dla różnych
rodzajów zanieczyszczeń, stąd też korzystnym rozwiązaniem jest zastosowanie urządzenia, w którym technologie oczyszczenia powietrza wzajemnie się uzupełniają.
Tabela 3. Zestawienie parametrów technicznych analizowanych technologii oczyszczania powietrza [29]
Technologia
oczyszczania
powietrza
Filtracja
warstwowa

Filtracja
węglowa

Filtracja
elektrostatyczna

Filtracja
fotokatalityczna

Przykład
zastosowania
w wybranym
urządzeniu
kanałowy filtr
HEPA

Wymiary
filtra [mm]

Przepływ
powietrza
[m3/h]

Moc
wejściowa
[W]

Rodzaj zanieczyszczenia

680x680x630

400-3000

20-60

włóknina
filtracyjna
impregnowana
węglem
aktywnym
filtr
elektrostatyczny
antysmogowy

610x610x450

850-3500

36-58

600x678x291

200-600

12

kanałowy
moduł
fotokatalityczny

170x170x180

~500

12-180

pyłek 5-100 µm,
pleśń 2-20 µm,
zarodniki roztoczy
w kurzu 0,1-50 µm,
pyły zawieszone PM10
2,5-10 µm,
pyły zawieszone PM2.5
1-2,5 µm,
bakterie 0,2-10 µm
zanieczyszczenia
organiczne o dużej
lotności 0,0001-0,001μm
cząstki zawieszone
0,01-100 μm
pyły 0,01-100 μm,
mikroorganizmy
0,2-10 μm,
cząstki stałe 0,3-100 µm
przy jednoczesnej niskiej
emisji ozonu
cząstki zawieszone,
mikroorganizmy, tlenek
węgla, LZO; amoniak,
benzen, formaldehyd

Źródło: opracowanie na podstawie [13, 15, 22, 25, 27].
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Tabela 4. Zestawienie porównawcze analizowanych technologii oczyszczania powietrza
Zastosowanie

Bezpieczeństwo

Korzyści

Ograniczenia
w stosowaniu

stacjonarne
urządzenia
oczyszczające
powietrze,
kanałowe
urządzenia
wentylacyjne,
klimatyzatory

brak
zanieczyszczeń
wtórnych przy
okresowej
wymianie według
zaleceń
producenta

konieczność
regularnej
wymiany

Filtracja
węglowa

urządzenia
oczyszczające
powietrze,
stosowane jako
uzupełnienie
filtracji
mechanicznej

brak
zanieczyszczeń
wtórnych przy
okresowej
wymianie według
zaleceń
producenta

Filtracja
elektrostatyczna

uzupełnienie
filtracji
mechanicznej

możliwość
wystąpienia
zanieczyszczeń
wtórnych – emisja
ozonu

Filtracja
fotokatalityczna

modułowe
urządzenia
oczyszczające
powietrze
stosowane w
pomieszczeniach o
dużej powierzchni

niewielka emisja
ozonu oraz
reakcja rodników
hydroksylowych
(OH•) z LZO

niskie koszty, łatwa
instalacja, duża
dostępność
i popularność,
w zależności od
zapotrzebowania
możliwość wyboru
klasy filtra,
możliwość łączenia
z innymi
technologiami
szeroka gama
rodzajów filtrów
węglowych
o różnym stopniu
porowatości,
możliwość łączenia
z innymi
technologiami,
duża dostępność na
polskim rynku
wielokrotne
użytkowanie po
umyciu
zanieczyszczonej
powierzchni filtra,
możliwość łączenia
z innymi
technologiami,
duża dostępność na
polskim rynku
innowacyjne
rozwiązanie,
szeroki zakres
usuwania
zanieczyszczeń,
połączenie z innymi
technologiami,
skutecznie usuwa
wszelkie
zanieczyszczenia

Technologia
oczyszczania
powietrza
Filtracja
warstwowa

konieczność
okresowej
wymiany

zanieczyszczenia
wtórne – aerozol
organiczny, emisja
ozonu (O3)
i tlenków azotu

niska dostępność
na polskim rynku
i wysoka cena,
możliwość
wystąpienia
wtórnych
zanieczyszczeń,

Źródło: opracowanie na podstawie [13, 15, 22, 25, 27].
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Nowoczesne technologie oczyszczania powietrza w pomieszczeniach biurowych
Streszczenie
W ostatnich latach w celu poprawy jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń popularne stało się stosowanie
oczyszczaczy powietrza. Pandemia wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę zakaźną COVID-19
spowodowała wzrost zainteresowania oczyszczaczami powietrza w kontekście bezpieczeństwa biologicznego. Obecnie na rynku można znaleźć wiele nowoczesnych systemów i instalacji oczyszczania powietrza
w pomieszczeniach. Technologie stosowane w oczyszczaczach powietrza pozwalają na skuteczną eliminację
większości zanieczyszczeń z powietrza wewnętrznego, co przekłada się na realne zmniejszenie ryzyka,
a nawet poprawę stanu zdrowia osób przebywających w pomieszczeniach. W artykule przedstawiono dostępne
technologie oczyszczania powietrza oparte na procesach elektrostatycznych i fotokatalitycznych wspomagających filtrację. Są to przykłady nowoczesnych metod poprawy jakości środowiska wewnętrznego. Podkreślono możliwość zastosowania procesów fotokatalitycznych w oczyszczaniu powietrza w budynkach
biurowych o dużej powierzchni.
Słowa kluczowe: oczyszczacze powietrza, filtry, jonizacja powietrza, technologie fotokatalityczn

Modern technologies of air purification in office rooms
Abstract
In recent years, the use of air purifiers has become popular to improve indoor air quality. The SARS-CoV-2
virus pandemic causing the COVID-19 infectious disease has led to an increased interest in air purifiers in
the context of biosecurity. Today, many modern indoor air purification systems and installations can be found
on the market. Technologies used in air purifiers allow for effective elimination of most contaminants from
indoor air, which translates into a real reduction of risk and even improvement of health condition of indoor
occupants. The paper presents available technologies of air purification based on electrostatic and photocatalytic processes supporting filtration. These are examples of modern methods of improving indoor environment quality. The applicability of the use of photocatalytic processes in air purification in office buildings
with large area is emphasized.
Keywords: air cleaners, filters, air ionization, photocatalytic technologies
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Ocena potencjału energetycznego komunalnych
osadów ściekowych – studium przypadku
dla województwa śląskiego
1. Wprowadzenie
1.1. Gospodarka osadami ściekowymi w Polsce
W krajach Europy Zachodniej ponad 78% ludności jest obsługiwana przez oczyszczalnie
ścieków, natomiast w Polsce wartość ta stanowi około 74,8%. Zdecydowana większość
oczyszczalni ścieków w Polsce obsługuje ludność zamieszkującą tereny miejskie
(94,7%). Na terenach wiejskich ilość obsługiwanych mieszkańców wynosi 45,2% [1].
W roku 2020 w Polsce funkcjonowało 2453 komunalnych, biologicznych oczyszczalni
ścieków i 820 oczyszczalni biologicznych z podwyższonym usuwaniem biogenów [2].
Produktem odpadowym procesu oczyszczania ścieków są osady ściekowe. W Polsce
średni wskaźnik jednostkowej produkcji osadów ściekowych wynosi 0,25 kg s.m./m3
oczyszczonych ścieków [1]. W 2020 roku ilość wytworzonych osadów ściekowych
wyniosła 568 858 ton, z czego 137 772 ton osadów zastosowano w rolnictwie, 17 503
tony użyte zostały do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne, a 29 459 ton
osadów do produkcji kompostu. Energetycznie przekształcanych rocznie jest 98 7576
ton osadów. Pozostałe osady w ilości 6591 ton składowano, a 50 063 tony czasowo
magazynowano [2].
Wymagania Unii Europejskiej wymusiły zmianę regulacji prawnych w zakresie postępowania z osadami ściekowymi w Polsce. Dnia 1 stycznia 2016 r. wprowadzono zakaz
deponowania na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne, które zawierają nie
więcej niż 8% suchej masy organicznej, węgiel organiczny w ilości nie większej niż 5%
suchej masy i mających ciepło spalania nie większe niż 6 MJ/kg sm [3]. W efekcie
zabroniono deponowania na składowiskach wszystkich odpadów powstałych w procesach
oczyszczania ścieków, nawet jeśli zostały one poddane procesowi odwadniania i biologicznej stabilizacji [4]. Wymusiło to zmianę podejścia do sposobów zagospodarowania
osadów ściekowych. Nastąpił rozwój technologii pozwalających na recykling substancji
organicznych i mineralnych zawartych w osadach ściekowych [5, 6] oraz technologii dla
wykorzystania osadów ściekowych jako źródła energii [7].
Metody zagospodarowania osadów ściekowych obejmują m.in. odzysk w kompostowniach lub biogazowniach oraz termiczne przekształcanie osadów. Biorąc pod uwagę
ograniczenia w składowaniu odpadów, korzystną metodą unieszkodliwiania osadów
ściekowych wytwarzanych w oczyszczalniach ścieków jest ich spalanie.
Zaletą metod termicznych przekształcania osadów jest też ograniczenie emisji CO,
CO₂, CH₄ i N₂O mających wpływ na postępujące zmiany klimatu. Podaje się, że CH₄
i N₂O jako gazy cieplarniane mają 28 i 265 razy większy wpływ na zmiany klimatu
w porównaniu z CO₂. Kompostowanie czy wykorzystywanie rolnicze osadów ściekowych
1
2
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sprzyja emisji tych związków do atmosfery wskutek aktywności mikrobiologicznej [8].
Ponadto przyrodnicze i rolnicze wykorzystanie osadów ściekowych powodować może
emisje odorów. Należy jednak zaznaczyć, że spalanie osadów ściekowych również
powoduje uwolnienie do atmosfery zanieczyszczeń, takich jak NOx, SO₂ czy HCl [9].
Analizy metod zagospodarowania osadów ściekowych w krajach członkowskich
Unii Europejskiej przeprowadzone przez Król i in. (2019) pokazały, że tylko w dwóch
krajach członkowskich UE jedną z najczęściej stosowanych metod przetwarzania
osadów jest termiczna metoda przetwarzania osadów ściekowych. W jednym państwie
członkowskim nie stosuje się termicznej utylizacji osadów, a w pozostałych krajach
metoda ta jest stosowana umiarkowanie [4]. Jak podaje Werle (2015) zaletą procesów
termicznego przekształcania osadów jest możliwość wykorzystania ich do przekształcania dużych ilości osadów ściekowych (np. w dużych aglomeracjach miejskich),
a także możliwość termicznej utylizacji osadów ściekowych w istniejących instalacjach
(np. ciepłowniach, elektrowniach lub cementowniach) bądź w nowo budowanych
obiektach [2].
Spalanie osadów ściekowych pozwala także na wysoką redukcję objętości osadów,
eliminajcę patogenów, metali ciężkich oraz innych zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych z wyższą sprawnością konwersji [10].

1.2. Gospodarowanie osadami ściekowymi w województwie śląskim
W ujęciu regionalnym ilość komunalnych osadów ściekowych wytwarzana na terenie
województwa śląskiego w roku 2020 stanowiła 11,26% całkowitej masy komunalnych
osadów ściekowych wytwarzanych na terenie kraju. W województwie śląskim osady
ściekowe wykorzystywane były przede wszystkim do uprawy roślin przeznaczonych do
produkcji kompostu (43%), a także do rekultywacji terenów (23%), w tym gruntów na
cele rolne, a w mniejszym stopniu w rolnictwie (4%) czy energetyce (4%) [2].
Przedstawia to rysunek 1.
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Rysunek 1. Sposoby zagospodarowania osadów ściekowych w województwie śląskim w roku 2020,
opracowanie własne na podstawie [2]
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W ostatnich latach obserwowano tendencję wzrostową dla zagospodarowania osadów
na potrzeby uprawy roślin do produkcji kompostu oraz nieznaczny spadek przekształcania osadów ściekowych metodami termicznymi (rys. 2).
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Rysunek 2. Tendencje zmian w sposobach zagospodarowania osadów ściekowych w latach 2017-2020
w województwie śląskim, opracowanie własne na podstawie [2]

W województwie śląskim występuje dużo terenów przemysłowych i poprzemysłowych, w tym obszarów pogórniczych. Większość tych terenów cechuje się znacznym
stopniem degradacji i ograniczonym użytkowaniem [11]. Ponadto postępująca transformacja górnictwa w województwie śląskim prowadzi do ograniczania wydobycia węgla
kamiennego, co z kolei przekłada się na wzrost zainteresowania alternatywnymi źródłami
energii [12, 13].
Narastające problemy związane z poszukiwaniem nowych źródeł energii sprzyjały
będą rozowjowi termicznych metod przetwarzania osadów ściekowych.

1.3. Potencjał energetyczny osadów ściekowych
Osady ściekowe z uwagi na wysoką zawartość substancji organicznych mogą stanowić
potencjalne źródło energii. W celu oszacowania potencjału energetycznego osadów
niezbędna jest analiza ich składu, w zakresie zawartości węgla, wodoru i siarki, a także
substancji mineralnych (substancje niepalne przekształcane w procesie spalania w popiół)
i wilgoci. Wskaźnikiem jakości paliwa są: ciepło spalania Qs (MJ/kg), wartość opałowa
Qi (MJ/kg), popielność (%) i zawartość siarki (%) [14, 15].
Proces spalania osadów ściekowych może przebiegać autotermicznie lub wymagać
doprowadzenia energii. Uzależnione jest to od wilgotności osadów. W przypadku wysuszonych osadów ściekowych proces spalania przebiega efektywnie. Szacuje się, że suche
osady ściekowe zawierające ok. 30% części mineralnych mają ciepła spalania rzędu 14
MJ/kg. Przy dużej wilgotności osadów występują zerowe wartości ciepła spalania. Jeżeli
ciepło ze spalania osadu nie wystarcza do odparowania zawartej w nim wody, konieczne
jest dostarczenie dodatkowego nośnika energii, dla osadów ściekowych najczęściej są to
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odpady komunalne lub paliwa alternatywne (RDF, ang. Refuse Derived Fuel). Źródła
austriackie podają, iż osad ściekowy zawierający 50% substancji organicznej i odwodniony do poziomu 50% suchej masy ma wartość opałową 4 MJ/kg, natomiast zawierający
75% substancji organicznej i odwodniony do poziomu 50% wilgotności ma wartość
opałową równą 6,5 MJ/kg. W przypadku wilgotności wynoszącej 85% w uwodnionym
osadzie zawierającym 50% substancji organicznej wartość opałowa spada do zera [16].
Na wartość opałową ma wpływ też zawartość substancji organicznych. Osady
surowe zawierają substancje organiczne w ilości >75%. Wartość opałowa osadu przefermentowanego jest niższa w przypadku osadu świeżego i nieprzefermentowanego o około
2 MJ/kg [14].
Zawartość suchej masy organicznej w osadach zależy wprost od efektywności ich
wstępnej przeróbki w procesie fermentacji. Im efektywność tego procesu będzie wyższa,
tym zawartość suchej masy organicznej beztlenowo ustabilizowanych osadów będzie
niższa, a tym samym proporcjonalnie niższa wartość opałowa suchej masy osadów,
a w konsekwencji mniejszy strumień energii chemicznej do odzyskania w procesie ich
spalania [16]. Na rysunku 3 zaprezentowano, jak zmienia się wartość opałowa osadów
surowych i przefermentowanych w zależności od udziału części palnych w suchej masie.

Rysunek 3. Wartość opałowa komunalnych osadów ściekowych [16]

1.4. Cel pracy
Z uwagi na postępującą transformację energetyczną województwa śląskiego, która
wiąże się z mniejszym wydobyciem węgla, wskazane jest poszukiwanie alternatywnych
źródeł energii dla paliw kopalnych.
W niniejszej pracy podjęto się określenia potencjału energetycznego osadów ściekowych wytwarzanych w oczyszczalniach ścieków województwa śląskiego. Wyniki analiz
będą istone dla nakreślenia dalszych kierunków badań nad rozowjem technologii
termicznego zagospodarowania osadów ściekowych wytwarzanych w regionie oraz ich
potencjału do energetycznego wykorzystania.
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2. Metodyka badań
Badania prowadzono w oparciu o wyniki badań ankietowych przedsiębiorstw
wodno-kanalizacyjnych, a także danych z VI Aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (VI AKPOŚK).
Wartość opałową osadu uwodnionego obliczono zgodnie z metodyką zaproponowaną przez Niesler i Nadziakiewicz (2014) [17] ze wzoru:
𝑀𝐽
]
𝑘𝑔𝑤.𝑚.

𝑊𝑑,𝑤.𝑚. = 𝑊𝑑, 𝑠. 𝑚.× (1 − 𝑤) − 2,45 × 𝑤𝑜𝑠. [

(1)

gdzie:
Wd, w.m. – wartość opałowa osadu wilgotnego [MJ/kgw.m.]
wos. – uwodnienie osadu [kg wilgoci/kg wilgotnego osadu]
Wd, s.m. – wartość opałowa osadów w odniesieniu do suchej masy, obliczona proporcjonalnie do zawartości
suchej masy organicznej

3. Wyniki badań
3.1. Zawartość suchej masy organicznej w osadach ściekowych
wytwarzanych w województwie śląskim
Osady ściekowe powstające w województwie śląskim cechują się zmienną zawartością substancji organicznych, co przede wszystkim wynika ze sposobu ich przeróbki
w ciągu osadowym oczyszczalni ścieków. Najwięcej suchej masy organicznej zawierają
osady ściekowe, które poddawane są tylko procesom odwadniania. Zawartość suchej
masy organicznej w ich przypadku wynosiła 75%, a uwodnienie 85%. Osady ściekowe
poddawane fermentacji metanowej zawierają około 58% suchej masy organicznej.
Osady przefermentowane cechują się też lepszą podatnością na proces odwadniania.
Średnie uwodnienie osadów ściekowych wytwarzanych w województwie śląskim
i poddawanych odwodnieniu wynosiło 78%. Ubytek zawartości substancji organicznych
obserwuje się też w przypadku prowadzenia procesów stabilizacji tlenowej – średnia
zawartość suchej masy organicznej wynosiła ok. 68%. Najmniejszą zawartością suchej
masy organicznej cechowały się osady poddawane stabilizacji tlenowej i – w kolejnym
kroku – procesom higienizacji z wykorzystaniem wapna palonego. Wyniki tych analiz
prezentuje rysunek 4.
Uwodnienie osadów ściekowych w zależności od zastosowanej technologii przeróbki
osadów waha się pomiędzy 75 a 87%. W celu wykorzystania tych osadów jako materiału
energetycznego konieczne jest więc dostarczenia dodatkowej energii do usunięcia
nadmiaru wody (zawartość suchej masy powinna wynosić >40%. Jak podają Singh i in.
(2019), aby usunąć 1kg wody z osadów konieczne jest dostarczenie ok. 3000 kJ energii.
Zalecają, aby energię do suszenia osadów pozyskiwać ze źródeł odnawialnych, w celu
obniżenia kosztów odwadniania osadów. Innym rozwiązaniem jest proces współspalania odwodnionych osadów z biomasą (np. ligniną) [18].

3.2. Wartość opałowa osadów ściekowych w regionie
Zawartość suchej masy organicznej i uwodnienie osadów mają wpływ na wartość
opałową osadów. Ujemną wartością opałową w regionie cechują się osady ściekowe po
procesie stabilizacji tlenowej i higienizacji wapnem. Niską wartością opałową cechują
się osady po fermentacji metanowej i odwodnieniu z wykorzystaniem wirówek. Badania
wykazały, że największym potencjałem energetycznym w regionie cechują się osady
nieustabilizowane, poddawane procesowi suszenia (9,5-10,3 MJ/kg s.m.).
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Rysunek 4. Zawartość suchej masy organicznej i uwodnienie osadów ściekowych poddawanych różnym
procesom przeróbki w regionie (FM – fermentacja metanowa, ST- stabilizacja tlenowa, ST+HIG –
stabilizacja tlenowa wraz z higienizacją, ODW – odwadnianie), opracowanie własne

Zgodnie z zaleceniami Europejskiej Agencji Środowiska biomasa odpadowa, która
posiada minimalną wartość kaloryczną rzędu 6,25 MJ/kg powinna być uznawana za
materiał energetyczny [19]. Zatem nieustabilizowane osady ściekowe, poddane procesowi
suszenia, są odpowiednim surowcem do wytwarzania energii w procesie termicznym.
Wyniki badań są zgodne z wynikami Silva i in. (2012), którzy podają, że wysuszone
osady ściekowe charakteryzują się wysoką kalorycznością sięgająca do18,6 MJ/kgs.m. [20].
Z kolei Magdziarz i Wilk (2013), prowadząc badania porównawcze wartości opałowej
węgla, biomasy drzewnej, owsa i osadów ściekowych, wykazali, że największą wartością opałową cechuje się węgiel (ok. 23,5 MJ/kg), wartość opałowa owsa i biomasy
drzewnej jest porównywalna i wynosi ok 17,2-17,6 MJ/kg, a wartość opałowa osadów
ściekowych wynosi 12,8 MJ/kg [21].
Średnią wartością opałową charakteryzują się osady o wysokiej zawartości substancji
organicznej, poddawane procesom stabilizacji tlenowej i odwadnianiu na prasie (3,1
MJ/kg s.m.). Niższą wartością opałową charakteryzują się osady poddawane stabilizacji
beztlenowej i odwadniane na wirówce (1,6 MJ/kg s.m.). Osady poddawane odwodnieniu
na poletku osadowym – pomimo wysokiej zawartości substancji organicznej – charakteryzują się ujemnym bilansem wartości opałowej, podobnie osady poddawane procesom
stabilizacji tlenowej/beztlenowej dodatkowo higienizowane wapnem palonym (rys. 5).
Wyniki badań różnią się od wyników Abd i in. (2016), którzy wykazali, że wartość
opałowa dla osadów po stabilizacji na poletkach odciekowych wynosi aż 2,1 MJ/kg s.m.
Mimo tego, jak wskazują autorzy, jest to zbyt niska wartość, aby osady ściekowe bez
uprzedniego przygotowania w procesie suszenia mogły stanowić surowiec energetyczny
[22].
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Rysunek 5 Wartość opałowa osadów ściekowych (MJ/kg s.m.) wytwarzanych w regionie śląskim
w procesach odwadniania (A), stabilizacji tlenowej (B) i fermentacji metanowej (C); opracowanie własne

Wyniki badań pokazały, że nieefektywne odwadnianie osadów znacząco wpływa na
obniżenie ich wartości opałowej. Osady ściekowe o zawartości wody powyżej 82%
wykazywały ujemny bilans obliczeniowy wartości opałowej. Natomiast osady o zawartości
suchej masy >50% posiadały bardzo wysoką wartość opałową wynoszącą 10,6 MJ/kg s.m.
Na wielkość wartości opałowej ma wpływ także rodzaj prowadzonej stabilizacji
osadów ściekowych. Stwierdzono, że wartość opałowa osadów po stabilizacji tlenowej
wynosi ok. 3,1 MJ/kg s.m., w zależności od zastosowanego sposobu odwadniania
końcowego osadu oraz od tego, czy prowadzona jest higienizacja osadów.
Proces fermentacji beztlenowej znacząco wpływa na obniżenie wartości opałowej
osadów. Obserwowano, że osady ściekowe pomimo wysuszenia do zawartości suchej
masy rzędu 30% cechowały się stosunkowo niską wartością opałową wynoszącą 0,86
MJ/kg s.m., czyli o ok. 2,2 MJ/kg s.m. niższą niż wartość opałowa osadów stabilizowanych tlenowo (rys. 6). Podobne wyniki badań wykazał Ostojski (2018) wskazując, że
wartość opałowa osadów ściekowych po procesie fermentacji jest o 3-4 MJ/kg niższa
niż osadów niefermentowanych [23].
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Rysunek 6 Wartość opałowa osadów ściekowych w regionie śląskim – powstających w różnych procesach
przetwarzania oraz w kombinacji tych procesów (ODW – odwadnianie, ODW-P- odwadnianie na prasach,
SUSZ – suszenie, ODW-poletko – odwanianie na poletkach, HIG – higienizacja, ST – stabilizacja tlenowa,
ZAG – zagęszczanie, FM – fermentacja metanowa, ODW-W – odwadnianie w wirówkach);
opracowanie własne

Jak podają Zakaria i in. (2015), przekształcanie osadów ściekowych w energię lub
ciepło może rozwiązać problem unieszkodliwiania osadów ściekowych – pod warunkiem wstępnego podsuszania osadów do zawartości wilgoci poniżej 20%, co umożliwia
przekształcenie ich w paliwo stałe. Badacze wykazali, że wyższa temepratura suszenia
wpływa na zmniejszenie wartości opałowej. Maksymalną wartość opałową osadu
ściekowego uzyskali przy najniższej mocy palnika 135 kW, która to wartość wynosiła
12,51 MJ/kg, natomiast najniższą wartość opałową osadu ściekowego uzyskali przy
najwyższej mocy palnika 315 kW, a wynosiła 4,57 MJ/kg [24].
Z kolei badania Chen i in. (2014) wykazały, że wzrost wartości opałowej osadów
ściekowych uzyskać można dzięki ich uprzedniemu suszeniu z wykorzystaniem suszarki
mikrofalowej, przy czym szybkość suszenia była wprost proporcjonalna do mocy suszarki
mikrofalowej, ale odwrotnie proporcjonalna do masy próbki. Pożądaną temperaturę
można było osiągnąć w krótkim czasie przy wyższym poziomie mocy. Suszenie za
pomocą suszarki mikrofalowej wykazało znaczny wzrost (z 5,65 MJ/kg do 18,75 MJ/kg)
wartości opałowej osadów ściekowych [25].
Wartość opałową osadów ściekowych zwiększyć można poprzez dozowanie dla
poprawy efektywności spalania substratów, takich jak wióry drzewne, odpady plastikowe
czy ich kombinacje. Wartość opałowa takiej mieszaniny może wynosić nawet 23 MJ/kg s.m.
[15].
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3.3. Potencjał energetyczny osadów ściekowych w regionie
Na podstawie wyznaczonych wielkości wartości opałowej dla zastosowanej technologii szacunkowo określono potencjał energetycznych osadów ściekowych wytwarzanych w największych oczyszczalniach w regionie (tj. wytwarzających 70% ładunku
osadów ściekowych). W większości oczyszczalnie te bazują na procesie fermentacji
i odwadniania na prasach, za wyjątkiem jednej instalacji bazującej na technologii
stabilizacji tlenowej i odwadniania na prasach. Potencjał energetyczny 70% ładunku
osadów ściekowych powstających w największych oczyszczalniach ścieków w regionie
nie jest wysoki i wynosi 22 777 GJ (tab. 1). Badania wykazały, że potencjał energetyczny
stabilizowanych tlenowo i beztlenowo osadów ściekowych generowanych w większości
oczyszczalni ścieków w regionie mieści się w przedziale 83-397 kWh/t s.m.
Odmienne wyniki badań zaprezentowali Singh i in. (2019), wskazując, że średni
potencjał energetyczny osadów ściekowych mieści się w przedziale 555-1068 kWh/tonę
suchego osadu. Należy jednak zwrócić uwagę, że w obliczeniach nie uwzględnili ilości
energii potrzebnej do odparowania wody w celu zwiększenia zawartości suchej masy do
poziomu >40% [18].
Tabela 1 Potencjał energetyczny 70% osadów ściekowych generowanych w regionie w największych
oczyszczalniach ścieków

Technologia
Stabilizacja beztlenowa, odwadnianie
Stabilizacja tlenowa, odwadnianie
Stabilizacja tlenowa, odwadnianie,
higienizacja

Sucha masa
(Mg s.m./rok)
43 662,47
904,70
1 750,00
Razem

Wd obl
(MJ/ kg s.m.)
0,48
1,43

E
(kWh/t s.m.)
133
397
83

0,3

E (GJ)
20958
1294
525
22 777

Źródło: opracowanie własne

Potencjał energetyczny 30% ładunku osadów ściekowych powstających w mniejszych oczyszczalniach ścieków w regionie jest ponad 10% wyższy od potencjału
energetycznego osadów wytwarzanych w największych oczyszczalniach w regionie
i wynosi 25 784 GJ (tab. 2). Należy wskazać, że taka sytuacja wynika z prowadzonej na
szeroką skalę produkcji biogazu w największych oczyszczalniach ścieków i znacznego
już odzysku energii, która z powodzeniem jest wykorzystywana na potrzeby energetyczne i cieplne oczyszczalni, a nawet zagospodarowywana poza układem oczyszczalni
ścieków. Jak wskazują Sighn i in. (2019), potencjał energetycznych osadów poddawanych fermentacji dla produkcji biogazu wynosi 315-608 kWh/t suchego osadu [18].
Tabela 2 Potencjał energetyczny 30% ładunku osadów ściekowych wytwarzanych w mniejszych
oczyszczalniach w regionie

Technologia
przeróbki
stabilizacja
beztlenowa,
odwadnianie

Szacunkowa
ilość osadów
(Mg/rok)

Szacunkowa ilość suchej
masy (przy założeniu
20% s.m.)

Wd obl.
(MJ/kg
sm)

Energia w osadach ściekowych (GJ)

25 451

5 090

0,48

2 443
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stabilizacja tlenowa,
odwadnianie
stabilizacja tlenowa,
odwadnianie,
higienizacja
higienizacja
odwadnianie
Razem

50 902

10 180

1,43

14 558

8 484

1 697

0,3

509

7 423
13 786
106 046

1 485
2 757
21 209

0,8
2,57

1 188
7 086
25 784

Źródło: opracowanie własne

Oszacowany potencjał energetyczny jest wartością minimalną możliwą do pozyskania z samych osadów ściekowych, bez ich uprzedniego przygotowania.

4. Podsumowanie
Osady ściekowe wytwarzane w województwie śląskim cechują się różną zawartością
substancji organicznych, co przede wszystkim wynika ze sposobu ich przeróbki w ciągu
osadowym oczyszczalni ścieków. Najwięcej suchej masy organicznej zawierają osady
ściekowe, które poddawane są tylko procesom odwadniania (75%sm.). Zawartość suchej
masy organicznej i uwodnienie osadów mają wpływ na wartość opałową osadów. Ujemną
wartością opałową w regionie cechują się osady ściekowe po procesie stabilizacji
tlenowej i higienizacji wapnem. Niską wartością opałową cechują się osady po fermentacji metanowej i odwodnieniu z wykorzystaniem wirówek. Badania wykazały, że
największym potencjałem energetycznym w regionie cechują się osady po suszeniu (9,510,3MJ/kg).
Proces fermentacji metanowej znacząco obniża wartość opałową osadów – o ok.
2,2 MJ/kg s.m. – w porównaniu do osadów stabilizowanych tlenowo.
W większości dużych oczyszczalni ścieków osady ściekowe poddawane są procesom
fermentacji i odwadnianiu na prasach. Potencjał energetyczny 70% ładunku osadów
ściekowych powstających w głównych oczyszczalniach ścieków w regionie nie jest
wysoki i wynosi 22 777 GJ. Potencjał energetyczny pozostałego ładunku osadów ściekowych powstających w mniejszych oczyszczalanich, gdzie prowadzi się głównie proces
stabilziacji tlenowej lub odwadniania na poletku osadowym, wynosi 25 784 GJ.
Roczny potencjał energetyczny osadów ściekowych wytwarzanych w województwie
śląskim o średniej zawartości suchej masy rzędu 18,7% wynosi 48 561 GJ (1 348 917 kWh).
Proces suszenia osadów ściekowych może nawet 10-krotnie zwiększyć ilość energii
możliwej do pozyskania z osadów. Wartość opałowa nieodwodnionych osadów ściekowych wynosi mniej niż 1 MJ/kg s.m, natomiast osadów wysuszonych min. 10 MJ/kg s.m.
Ze względu na potrzebę wydatku energetycznego w procesie przygotowania osadów
w kierunku paliwa – bilans energetyczny wartości opałowej osadów w województwie
śląskim jest umiarkowany, lecz interesujący z punktu widzenia końcowego zagospodarowania osadów, jak i odzysku energii.
Wstępne suszenie osadów ściekowych pozwolić może na znaczne zwiększenie ich
wartości opałowej, co z kolei znacząco zwiększy potencjał energetyczny osadów powstających w regionie. Należy kontynuować prace i badania nad wdrażaniem technologii dla
efektywnego przygotowania osadów ścieków do procesu spalania, jak też rozwijać technologie dla współspalania osadów ściekowych wraz z innymi wysoko energetycznymi
grupami odpadów.
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Z uwagi na postępujący proces transformacji energetycznej województwa śląskiego
niezwykle ważnym jest poszukiwanie alternatywnych i uzupełniających źródeł energii
dla paliw kopalnych podnoszących bezpieczeństwo energetyczne regionu przy jednoczesnym rozwijaniu nowoczesnych technologii i instalacji.

Uwagi ogólne/Podziękowania
Prezentowane wyniki zostały opracowane w ramach projektu Sieć Regionalnych
Obserwatoriów Specjalistycznych Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim (SO RIS w PPO-II), realizowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (UDA-RPSL.01.04.01-2406C8/19-00).
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Ocena potencjału energetycznego komunalnych osadów ściekowych – studium
przypadku dla województwa śląskiego
Streszczenie
Ilość komunalnych osadów ściekowych wytwarzana na terenie województwa śląskiego w roku 2020
stanowiła 11,26% całkowitej masy komunalnych osadów ściekowych wytwarzanych na terenie kraju. W województwie śląskim osady ściekowe wykorzystywane były przede wszystkim do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu (43%), a także do rekultywacji terenów (23%), a w mniejszym stopniu
w rolnictwie (4%) czy energetyce (4%).
Celem pracy było określenie potencjału energetycznego osadów ściekowych wytwarzanych w oczyszczalniach ścieków województwa śląskiego.
Osady ściekowe powstające w województwie śląskim cechują się zmienną zawartością substancji organicznych, co przede wszystkim wynika ze sposobu ich przeróbki w ciągu osadowym oczyszczalni ścieków. Najwięcej suchej masy organicznej zawierają osady ściekowe, które poddawane są tylko procesom odwadniania
(75% s.m.). Zawartość suchej masy organicznej i uwodnienie osadów mają wpływ na wartość opałową
osadów. Ujemną wartością opałową w regionie cechują się osady ściekowe po procesie stabilizacji tlenowej
i higienizacji wapnem. Niską wartością opałową cechują się osady po fermentacji metanowej i odwodnieniu
z wykorzystaniem wirówek. Badania wykazały, że największym potencjałem energetycznym w regionie
cechują się osady po suszeniu (9,5-10,3 MJ/kg).
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W większości dużych oczyszczalni ścieków osady ściekowe poddawane są procesom fermentacji i odwadnianiu na prasach. Potencjał energetyczny 70% ładunku osadów ściekowych powstających w głównych
oczyszczalniach ścieków w regionie nie jest wysoki i wynosi 22 777 GJ. Potencjał energetyczny pozostałego
ładunku osadów ściekowych powstających w mniejszych oczyszczalanich wynosi 25 784 GJ.
Słowa kluczowe: osady ściekowe, potencjał energetyczny, wartość opałowa, przekształcanie termiczne

Assessment of the energy potential of municipal sewage sludge – a case study
for the Silesia Voivodeship
Abstract
The amount of municipal sewage sludge produced in the Silesian Voivodeship in 2020 constituted 11.26%
of the total mass of municipal sewage sludge produced in the country. In the Silesian Voivodeship sewage
sludge was used mainly for compost production (43%), and for land reclamation (23%), including agricultural land, and to a lesser extent in agriculture (4%) or the energy sector (4%).
The aim of the study was to determine the energy potential of sewage sludge produced by watewater
treatment plants in the Silesian Voivodeship.
The sewage sludge produced in the Silesian Voivodeship has a variable organic matter content, which is
mainly due to the sludge conversion process used. The greatest amount of organic dry matter is contained in
sewage sludge that is only subjected to dewatering processes (75% of dry matter). The organic dry matter
content and the hydration of the sludge affect the calorific value of the sludge. The calorific value below zero
is characterised by sewage sludge after aerobic stabilisation and lime hygienisation. Sludge after methane
fermentation and dewatering with centrifuges has a low calorific value. Research has shown that the highest
energy potential in the region is found for sludge after drying (9.5 - 10.3 MJ/kg).
In most of the large WWTPs sludge is digested and dewatered in presses. The energy potential of 70% of
the sewage sludge load generated at the main WWTPs in the region is not high and amounts to 22 777 GJ.
The energy potential of the remaining sewage sludge load arising from smaller treatment plants is 25 784 GJ.
Keywords: sewage sludge, energy potential, calorific value, thermal conversion
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Aktualne metody usuwania jonów metali ze ścieków
przemysłowych, w tym pochodzących z produkcji
akumulatorów kwasowo-ołowiowych
1. Wstęp
Jednym z efektów ubocznych rozwoju gospodarczego i związanego z nim wzrostu
produkcji przemysłowej jest zanieczyszczanie środowiska substancjami o negatywnym
wpływie na zdrowie i życie ludzi, w tym m. in. jonami metali. Wśród nich istotną grupą
są tzw. „metale ciężkie”. Wiele z nich naturalnie występuje w środowisku i wiele jest
niezbędnych organizmom żywym do przetrwania, jakkolwiek wybrane mają tendencję
do akumulacji w łańcuchu pokarmowym, stwarzając tym samym ryzyko dla zdrowia
i życia różnych organizmów, w tym ludzi [1]. Posiadające takie właściwości metale oraz
półmetale stanowią grupę „nieorganicznych zanieczyszczeń” [2], charakteryzują się (wg
najczęściej stosowanej definicji) gęstością powyżej 5g/cm³ [3, 4], a ich toksyczne
oddziaływanie na organizmy żywe nie budzi wątpliwości. Najczęściej do tej grupy
zaliczamy rtęć, kadm, arsen, chrom, nikiel, miedź i ołów, chociaż niektóre źródła podają
również cynk [5], kobalt i mangan [6] czy nawet antymon [7-8].

2. Metale ciężkie – źródła antropogeniczne oraz oddziaływanie
na zdrowie ludzi
W celu zobrazowania różnic w ryzyku, na jakie jest narażone zdrowie ludzi w przypadku kontaktu z metalami ciężkimi, skorzystano z klasyfikacji GHS, która w sposób
systematyczny i jednolity kategoryzuje pierwiastki i związki chemiczne pod tym względem [9]. Porównując informacje o toksyczności metali, przypisano każdy z nich do
jednej z czterech kategorii [10].
Do pierwszej grupy zaliczono kadm, arsen, ołów, rtęć, cynk i miedź.
Kadm jest zanieczyszczeniem występującym w wielu gałęziach przemysłu, w tym
przemyśle papierniczym, chemii organicznej, produkcji stali, przemyśle lotniczym,
farmaceutycznym czy galwanizerskim. Wśród negatywnych skutków, jakie wywołuje
dla zdrowia i życia wymienia się białkomocz, uszkodzenia nerek, podrażnienie układu
oddechowego, raka płuc i prostaty, chorobę itai-itai oraz zapalenie płuc [10].
Arsen występuje w zanieczyszczeniach generowanych przez przemysł rafineryjny,
stalowy, farmaceutyczny, hutniczy oraz związany z produkcją pestycydów i fungicydów,
a jako jego główne źródło antropogeniczne wskazuje się odpady kopalniane [11]. Jego
toksyczność dla organizmów żywych jest bezpośrednio związana z mobilnością formy
obecnej w wodzie dostarczanej do organizmu [12], As(III) jest ok. 70 razy bardziej
toksyczny niż formy organiczne i ok. 10 razy bardziej niż As(V) [13]. Obecność arsenu
natalia.zieminska@up.poznan.pl, Dział Badań i Rozwoju, ZAP Sznajder Batterien SA, Katedra Chemicznej
Technologii Drewna, Wydział Leśny i Technologii Drewna, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
2 beata.doczekalska@up.poznan.pl, Katedra Chemicznej Technologii Drewna, Wydział Leśny i Technologii
Drewna, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
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w wodzie pitnej w ilościach przekraczających ustalone limity może mieć działanie
kancerogenne. Ekspozycja na formę nieorganiczną w okresie ciąży może powodować
samoistne poronienia, zmiany w rozwoju płodu i wady wrodzone [14].
Ołów pochodzi głównie z przemysłu akumulatorów kwasowo-ołowiowych, produkcji
poszyć przewodów, amunicji, stopów i szkliwa. Jego działanie toksyczne powoduje utratę
apetytu, anemię, bóle mięśni i stawów. Może powodować bezpłodność, uszkodzenia
nerek i wątroby oraz przyczyniać się do uszkodzenia układu nerwowego, powodując
m.in. obniżenie poziomu inteligencji [15].
Rtęć jest zanieczyszczeniem powstającym przy elektrolitycznej produkcji chloru
i sody kaustycznej, ma zastosowanie w amalgamatach dentystycznych, a także była
wykorzystywana przy wytwarzaniu instrumentów pomiarowych, m.in. termometrów
[16] (od 2007 roku przepisy unijne [17] i polskie [18] zabraniają produkcji termometrów
rtęciowych), występuje w odciekach ze składowisk odpadów, produkcji urządzeń
elektrycznych i aparatury laboratoryjnej [16], przemyśle chemii organicznej i produkcji
stali. Wśród negatywnych skutków jej oddziaływania wymienia się rtęcicę, uszkodzenia
skóry, oczu i mięśni, zaburzenia układu pokarmowego powodujące jadłowstręt oraz
uszkodzenia nerek [19].
Cynk przedostaje się do ścieków w procesach produkcji elementów gumowych,
pokryw mosiężnych, niektórych kosmetyków, stali i w przemyśle hutniczym [20].
Powoduje zaburzenia działania układu pokarmowego – skurcze żołądka i wymioty,
podrażnienia skóry, ataksje, popadanie w apatię i depresję [21].
Miedź może występować w ściekach z zakładów wydobywczych i hutniczych,
przemysłu elektronicznego, produkcji barwników, tekstyliów i środków ochrony roślin
[22]. Może powodować przekrwienie błony śluzowej nosa, przekrwienie i zapalenie
spojówek, owrzodzenia i zmętnienie rogówki, dysfunkcje układu pokarmowego (biegunki),
oddziałuje negatywnie na wątrobę (choroba Wilsona i marskość wątroby), powoduje też
przewlekłe choroby płuc [23].
Każdy z opisanych powyżej metali został przebadany pod względem toksykologicznym
i na tej podstawie określono ich dopuszczalne limity występowania w wodzie pitnej,
które zamieszczono w tabeli 1 – wytyczne WHO (ang. World Health Organization) [20]
i USEPA (ang. United States Environmental Protection Agency) [24]
Tabela 1. Limity dopuszczalnych stężeń wybranych metali ciężkich

Pierwiastek
Kadm
Arsen
Ołów
Rtęć
Cynk
Miedź

Limit wg WHO [20]
[µg/L]
3
500
10
1
5000
3000

Limit wg USEPA [24]
[µg/L]
5
10
15
2
–
1300

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [20, 24].

Do drugiej grupy zaliczany jest antymon powodujący problemy żołądkowo-jelitowe,
zapalenia skóry oraz (w przypadku winianu antymonu) działanie rakotwórcze [20].
Antymon jest wykorzystywany przy produkcji półprzewodników, jest składnikiem
stopu drukarskiego, łożyskowego i hamulców, występuje przy produkcji materiałów
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ognioodpornych i gumowych [25] oraz jest często stosowanym utwardzaczem stopów
ołowiu wykorzystywanych przy produkcji akumulatorów kwasowo-ołowiowych [26].
Metale ciężkie o mniejszej toksyczności zostały umieszczone w grupie trzeciej (mangan i nikiel) i czwartej (kobalt).
Mangan jest obecny w glebie i ściekach pochodzących z produkcji suchych baterii,
szkła, ceramiki, farb, blachy ocynkowanej czy katalizatorów [27-28]. Akumulacja manganu w mózgu może być przyczyną problemów neurologicznych, m.in. choroby Parkinsona [29].
Nikiel jest wykorzystywany przede wszystkim w produkcji odpornych na wysokie
temperatury i korozję stopów stali oraz stopów nieżelaznych, w galwanotechnice,
a także w szeroko pojętym przemyśle wytwórczym – od maszyn przemysłowych po
elektronikę precyzyjną [30-31]. Jest pierwiastkiem rakotwórczym, może powodować
choroby (w tym zwłóknienie) płuc i nerek, zaburzenia żołądkowo-jelitowe i zapalenia
skóry [32].
Kobalt w ściekach przemysłowych pochodzi głównie z produkcji tekstylnej i farbiarskiej [33]. Nadmierna ekspozycja na ten metal i jego zwiększona obecność
w organizmie mogą skutkować problemami skórnymi oraz oddechowymi [10, 34].
Opisane metale stanowią największy problem, jeżeli ich rozprzestrzenianie się
w środowisku zachodzi w sposób niekontrolowany. Możliwa jest wtedy ich migracja do
źródeł wody pitnej i gleby, a następnie zwierząt i roślin [35]. Jak już wspomniano metale
mają tendencję do akumulacji w kolejnych ogniwach łańcucha pokarmowego [36],
stanowiąc coraz większe zagrożenie dla konsumentów I i II rzędu, w tym ludzi. Z tego
powodu podejmowane są działania w celu nadzorowanego odprowadzania metali
z instalacji produkcyjnych w postaci odpadów oraz ścieków przemysłowych, a następnie
oczyszczania ich do poziomu nie powodującego zagrożenia dla środowiska i zdrowia
ludzi.
Ustawodawstwo większości krajów, w tym również polskie prawo, obliguje zakłady
przemysłowe do podejmowania działań mających na celu kontrolę zanieczyszczeń
w generowanych przez nie ściekach. W Polsce w przypadku odprowadzania ścieków do
kanalizacji ogólnospławnej, o ile stwierdzono w nich obecność jakiejkolwiek substancji
z wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 10.11.2005 r. [18],
wymagane jest ograniczenie zawartości wskazanych zanieczyszczeń (w tym metali
ciężkich) do poziomów określanych w indywidualnie uzyskiwanych pozwoleniach
wodnoprawnych. Realizacja tych wytycznych jest możliwa dzięki stosowaniu szeregu
technik pozwalających na oddzielenie lub uwięzienie zanieczyszczeń i tym samym
zmniejszenie ich zawartości w strumieniu kierowanym poza zakład przemysłowy.
Zastosowana w niniejszym opracowaniu systematyka dzieli je na: metody konwencjonalne stosowane od kilkudziesięciu lat, nowe techniki będące efektem aktualnie
prowadzonych badań oraz – wyodrębnione jako oddzielna grupa ze względu na swoją
specyfikę – metody biotechnologiczne.

3. Metody konwencjonalne (chemiczne i fizyczne) usuwania jonów metali
ze ścieków
3.1. Strącanie
Strącanie jest klasyczną metodą chemiczną pozwalającą na usuwanie jonów metali
ze ścieków [37]. Polega ono na przeprowadzeniu jonów metali obecnych w roztworze
w związki nierozpuszczalne, co jest realizowane poprzez dodanie czynnika strącającego.
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𝑋 + + 𝑌 − ⟶ 𝑋𝑌 ↓
X+ – kation metalu obecny w oczyszczanym medium
Y- – anion dostarczany w czynniku strącającym

Otrzymane w tym procesie substancje są następnie oddzielane od strumienia ścieków, m.in. w procesach sedymentacji i filtracji. Proces strącania jonów metali nie jest
niestety reakcją jednokierunkową, zachodzi w sposób zależny pH medium, stężenia
jonów metali i iloczynu rozpuszczalności powstającego związku chemicznego. Wszystkie
te czynniki mogą mieć wpływ na jego przebieg i efektywność, przy czym znane są
pewne ogólne zależności, takie jak zwiększona efektywność procesu w zakresie pH 9-11
[38] oraz wzrost efektywności procesu wraz ze zwiększaniem dawki czynnika strącającego [39].
Podstawowe zależności można zapisać w postaci:
𝑋𝑥 𝑌𝑦 ⟺ 𝑥𝑋 + + 𝑦𝑌 −

(1)

𝐾𝑠𝑜 = [𝑋 + ]𝑥 [𝑌 − ]𝑦

(2)

𝑄=

[𝑋 + ]𝑥[𝑌 − ]𝑦

(3)

[𝑋𝑥 𝑌𝑦 ]

Możliwe są trzy sytuacje:
Q = Kso – jest zachowana równowaga, a roztwór jest nasycony;
Q > Kso – będzie następowało strącanie aż do momentu, gdy w roztworze uzyskana
zostanie równowaga Q = Kso;
• Q < Kso – produkt reakcji nie będzie się strącał.
Znaczna część jonów metali jest strącana jako wodorotlenki, chociaż są również
przykłady strącania siarczków i węglanów [40]. Jedną ze zdecydowanych wad tej
metody usuwania jonów metali ze ścieków jest jej mała skuteczność dla niskich stężeń
jonów metali [41]. Problemem może być też nieselektywność w odniesieniu do
kationów, które biorą udział w procesie, jednak to można zoptymalizować, stosując
odpowiednio dobrany czynnik strącający [42, 43]. Produkty procesu strącania jonów
metali ze ścieków przemysłowych to oczyszczony z jonów metali ciężkich strumień
ścieków oraz powstający w znacznych ilościach osad wymagający dalszej obróbki, m.in.
odwodnienia [5]. Dane źródłowe pozwalające ocenić skuteczność tej metody w stosunku
do jonów metali ciężkich zamieszczono w tabeli 2.
•
•

Tabela 2. Efekty oczyszczania ścieków przemysłowych z jonów metali ciężkich metodą strąceniową

Usuwany
metal
Zn(II)
Cr(III)
Zn(II)
Cu(II)
Pb(II)
Zn(II)
Cu(II)
Pb(II)

Reagent
CaO
CaO

H2S

Stężenie wejściowe
usuwanego metalu [mg/L]
32
100

87,6
476,6
11,44

pH
9-10
7-11

3
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Uzyskiwany procent
usuwania zawartości metali
>99,0
[44]
>99,3
[45]

>94
>99
>92

[46]
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Zn(II)
Cu(II)
Pb(II)
Cr(III)
Cu(II)
Pb(II)
Ni(II)
Cd(II)

ałun +
H2O2
CaO

18,90
13,90
57,63
500

Cr(III)
Cu(II)
Pb(II)
Ni(II)
Cd(II)

MgO

500

7,6

7,58,5
8-8,5
8,5-9
10,511
10,511,5
8
9
8,5
10
10

82
84
86
90
90
>63
>95
>95

[47]

>99
>98
>95
>97
>96

[48]

[48]

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [44-48].

3.2. Koagulacja i flokulacja
Koagulacja jest procesem polegającym na destabilizacji koloidów poprzez neutralizację sił, które powodują ich rozdzielanie, a flokulacja to proces aglomeracji tych zdestabilizowanych cząstek [5]. Obiektem flokulacji są substancje nierozpuszczalne występujące jako hydrofobowe koloidy i cząstki zawieszone. Procesy koagulacji i flokulacji
następują bezpośrednio po sobie, zatem właściwości koagulantów i warunki wymagane
do ich optymalnej pracy powinny być skorelowane z wymaganymi warunkami dla
prawidłowego zachodzenia procesu flokulacji. Uwzględnienie tego faktu pozwala na
osiągnięcie korzyści ekonomicznych, energetycznych i środowiskowych [49]. Postępowanie pozwalające na prawidłowy opis procesu koagulacji i scharakteryzowanie koagulanta obejmuje itp.. analizę wpływu dawki koagulanta [50], temperatury [51] i pH
środowiska na proces flokulacji [52].
Powszechnie stosowane koagulanty to sole glinu i żelaza, witp.ym Al2(SO4)3, AlCl3,
FeCl3 i Fe2(SO4)3 [53-54], a także coraz częściej stosowane kompozyty PAC (chlorek
polialuminium), PFS (siarczan poliżelaza), PAM (poliakrylamid) [55] czy PASiC
(polimerowy chlorek glinowo-krzemianowy) [56]. Warto zauważyć, że stosowanie soli
glinu może, w niektórych przypadkach, powodować wysokie stężenie resztkowe glinu
w oczyszczanym medium [57]. W celu przyspieszenia zachodzenia procesu flokulacji
stosuje się powolne mieszanie. Powoduje ono szybsze tworzenie się małych flokuł, które
następnie, opadając – łączą się z innymi i tym samym zwiększają swoje rozmiary [3].
Schematyczne przedstawienie koagulacji/flokulacji zamieszczono na rysunku 1.
Efektywność metody koagulacji/flokulacji do usuwania jonów metali ciężkich jest
dość wysoka (tab. 3). Jest także kilkakrotnie wyższa niż dla procesu sedymentacji przeprowadzanej bez dodatku koagulanta (90% vs. 24%) [58]. Proces ten jest szybki, tani,
nieskomplikowany, a koagulanty są niedrogie i łatwo dostępne. Z reguły wymagane są
dodatkowe operacje pozwalające na oddzielenie osadu od oczyszczanego medium, takie
jak sedymentacja lub filtracja [59]. Warto też zauważyć, że odpadem powstającym w
tym procesie są znaczne ilości osadu wymagającego odwodnienia, a następnie przetworzenia i zagospodarowania lub (częściej) zmagazynowania.
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Zanieczyszczenia rozpuszczone
w oczyszczanym medium

Koagulacja

Flokulacja

Sedymentacja

Oczyszczony roztwór
Rysunek 1. Etapy procesu oczyszczania z wykorzystaniem koagulacji i flokulacji
Źródło: Opracowanie własne
Tabela 3. Efekty oczyszczania ścieków przemysłowych z jonów metali ciężkich metodą koagulacja–flotacja

Metal
As
Cu(II)
Ni(II)
Cu
(forma
rozpuszczona)
Zn
(forma
rozpuszczona)
Cu
Cr
Cd
Ni
Pb
Zn

Procent usuwania zawartości jonów
danego metalu w oczyszczonym medium
75,67
99,98
99,98
72 ±10

Koagulant

Źródło

poliakrylamid

[51]

chitozan

[58]

51 ±13

chitozan

82 ±5
97 ±2
82 ±5
93 ±3
98 ±1
92 ±1

PAX-XL360
PIX-111
PAX-XL360
PIX-111
PIX-111
PAX-XL360

PIX – koagulanty żelazowe zawierające żelazo w formie Fe2+ i Fe3+ najczęściej w zakresie od 6 do 13%
PAX – koagulanty glinowe zawierające aktywny ip.in Al.3+ w zakresie od 4,5 do ponad 12%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie [51, 58].

3.3. Flotacja
Flotacja jest mechanizmem fizycznym wykorzystywanym do oddzielania metali
ciężkich z oczyszczanego medium. Jony metali podlegają agregacji w postaci flokuł
łączących się w większe agregaty i finalnie aglomeraty o gęstości mniejszej niż gęstość
oczyszczanego medium są unoszone w kierunku lustra cieczy. Efektem tego procesu jest
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tworzenie się „kożucha” lub „piany” na powierzchni oczyszczanego medium, który
następnie jest oddzielany [37].
Trzy główne typy flotacji to:
• DAF (ang. dissolved air flotation) – polega na wykorzystywaniu mikro-bąbelków
powietrza przepuszczanego przez zanieczyszczone medium do intensyfikowania
procesu agregacji cząstek. Wykorzystywana jest ona do wstępnego oczyszczania
w stacjach uzdatniania wody (SUW), w procesach oczyszczania ścieków do oczyszczania wtórnego i końcowego, a także do zagęszczania osadów ściekowych. Technologia DAF jest często wspomagana poprzez dodanie flokulantów i koagulantów
[61];
• flotacja jonowa – opiera się na przeprowadzeniu jonów metali obecnych w ściekach
w formę hydrofobową za pomocą środków powierzchniowo czynnych, a następnie
na usunięciu ich z wykorzystaniem pęcherzyków powietrza;
• flotacja strąceniowa – polega na cyklicznym tworzeniu osadu, który następnie jest
usuwany za pomocą pęcherzyków powietrza powodujących agregację osadu wraz
z usuwanymi metalami na powierzchni. Zależnie od stężenia usuwanego metalu
jest on przeprowadzany w wodorotlenek lub sól o odpowiednim anionie (węglan,
stp.czek, itp.).
Uzyskiwane metodami flotacji efekty oczyszczania ścieków z metali ciężkich zostały
zebrane w tabeli 4.
Tabela 4. Efekty oczyszczania ścieków przemysłowych z jonów metali ciężkich metodą flotacji

Usuwany metal

Cu(II)
Zn(II)
Cr(III)
Pb(II)
Cu(II)
Cd(II)
Al
Cd
Cr
Cu
Ni
Zn
Pb
Cr

Substancja
Uzyskiwany procent usuwania
wspomagająca
zawartości jonów metalu
Flotacja jonowa
C2H5OH
74-90%

saponina herbaciana
Flotacja strąceniowa
Fe(OH)3

C2H5OH

Źródło

[62]

89,95%
81,13%
71,17%

[63]

>95%
96%
>95%
>99%
90%
91%
>99%
91,6%

[64]

[65]

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [62-65].

3.4. Adsorpcja
Adsorpcja jest procesem separacji wybranych substancji (zanieczyszczeń) z oczyszczania medium (ciekłego lub gazowego) poprzez ich akumulację na powierzchni ciała
stałego (adsorbentu) [59]. Mechanizmy tego procesu są uzależnione od interakcji między
adsorbentem i substancją adsorbowaną (adsorbatem), mogą mieć charakter: wymiany
jonowej [66], kompleksowania powierzchniowego [67], strącania [68], adsorpcji fizycz281
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nej [69] czy oddziaływania elektrostatycznego [68]. Mechanizmy adsorpcji są często
odwracalne, więc stosowane w nich adsorbenty mogą być regenerowane w procesach
kontrolowanej desorpcji [37].
Procesy adsorpcji są szeroko stosowane w procesach oczyszczania, w tym także do
usuwania jonów metali ciężkich ze ścieków przemysłowych. Do głównych zalet tej
metody należą: wysoka efektywność, elastyczność (projektowanie rozwiązań dla konkretnych zastosowań z możliwością wprowadzania zmian), stosunkowo niskie koszty
oraz wysoka efektywność [70] i selektywność względem usuwanych jonów [71].
Adsorbenty wykorzystywane w procesach oczyszczania ścieków dzielą się na organiczne i nieorganiczne, a w tych grupach odpowiednio na węgle(w tym węgle aktywne
i aktywne włókna węglowe), nanowęgle (m.in. węglowe nanorurki i nanowłókna)
i polimery (np. chlorek poliwinylu, polietyloamina, nanowłókna celulozowe) oraz na
metaliczne (m.in. tlenek żelaza, cynku, glinu) i mineralne (m.in. bentonit, zeolit, krzemionka) [72]. Mogą być wyprodukowane celowo na potrzeby wykorzystania ich
w procesie sorpcji, być materiałami pochodzenia naturalnego lub materiałem odpadowym
przetworzonym w celu późniejszego wykorzystania jako sorbent [59]. Trzecia z opisanych grup wykazuje ciągłą tendencję wzrostową w zastosowaniach komercyjnych
z powodu niskich kosztów pozyskania i dodatkowej zalety w postaci zagospodarowania
istniejących odpadów.
Efektywność procesu adsorpcji zależy od chemicznych i fizycznych właściwości
trzech elementów biorących udział w procesie: substancji rozpuszczonej, adsorbentu
i oczyszczanego medium. Te cechy to m.in.: powierzchnia, wielkość porów i cechy powierzchni adsorbentu, polaryzacja, masa cząsteczkowa, grupy funkcyjne, rozpuszczalność i początkowe stężenie substancji rozpuszczonej, obecność jonów poza zanieczyszczeniem docelowym i siła jonowa oczyszczanego medium [73], istotne są też temperatura i pH roztworu, w którym zachodzi proces [74]. Przykładowe efekty uzyskiwane
przy usuwaniu metali ciężkich metodą adsorpcji zamieszczono w tabeli 5.
Tabela 5. Efekty oczyszczania ścieków przemysłowych z jonów metali ciężkich metodą adsorpcji

Usuwany
metal

Adsorbent

Cd(II)
Cu(II)

trociny
biowęgiel pozyskany z obornika kompostowanego, temperatura pirolizy 700 0C
SG-H2L2

Cu(II)
Pb(II)
Cd(II)
As(V)
Pb(II)
Pb(II)
Cr(VI)

kulki kompozytowe z węglem aktywnym
modyfikowane tlenkiem żelaza
węgiel aktywny z ziaren acai modyfikowany za
pomocą mikrofal
węgiel aktywny pozyskany z Euphorbia rigida
aktywowany chemicznie za pomocą H2SO4
Węgiel aktywny pozyskany z Phoenix dactylifera
aktywowany chemicznie za pomocą H3PO4

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [22, 30, 72, 75-78].
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Uzyskiwany procent
usuwania zawartości
jonów metalu
do 100%
99,25%

Źródło

<96%

[72]

86%
82%
78%
86%

[76]

99,2%

[78]

98%

[30]

[75]
[22]

[77]
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3.5. Separacja membranowa
Separacja i filtracja membranowa są procesami polegającymi na wydzieleniu wybranej
substancji z danego medium poprzez wykorzystanie przepuszczalnego selektywnie
separatora. Techniki membranowe są wykorzystywane w oczyszczaniu wody i ścieków.
Klasyfikacja membran oparta na podziale ze względu na wielkość przepuszczanych
cząstek wyróżnia ultrafiltrację (UF), nanofiltrację (NF), mikrofiltrację (MF), odwróconą
osmozę (RO), jak również kilka mniej popularnych technik.
Ultrafiltracja przewiduje wykorzystywanie membran o średnicy porów 1-100 nm,
stąd często proces filtracji na nich jest wspomagany przez dodawanie substancji powierzchniowo czynnych – metoda MEUF (ang. micellar-enhanced ultrafiltration) czy
polimerów – metoda PEUF (ang. polymer-enhanced ultrafiltration). MEUF jest metodą
szybką, o wysokiej selektywności i niskim jednostkowym zużyciu energii. Jest wykorzystywana do oczyszczania ścieków, w których metale ciężkie występują w niskich
stężeniach [79]. Efektywność tej metody zależy od kilku czynników, takich jak: obecność
substancji rozpuszczonych w oczyszczanym medium, typ użytego surfaktanta, parametry
procesu czy rodzaj użytej membrany [5]. PEUF wykorzystuje współdziałanie membrany
z polimerami wiążącymi jony, które mają zostać dzięki temu wydzielone z głównego
strumienia. Wiążącymi grupami polimerów mogą być grupy karboksylowe, aminowe
lub sulfonowe [80].
Nanofiltracja jest stosowana do usuwania zanieczyszczeń o wadze >1000 Da i >200
Da oraz wielkości w zakresie 0,0005-0,007 µm. Wielkość usuwanych cząstek sytuuje NF
pomiędzy ultrafiltracją a odwróconą osmozą. Membrany wykorzystywane w tym procesie
są wielowarstwowe, wykonane z polimerów, posiadają na powierzchni grupy naładowane ujemnie [5].
Mikrofiltracja jest procesem przeznaczonym do usuwania z oczyszczanego medium
cząstek o wymiarach ok 0,1-10µm i najczęściej są to zanieczyszczenia, wirusy, bakterie
i protozoa. Membrany do mikrofiltracji są wykonane m.in. z PVC (polichlorku winylu),
PTFE (politetrafluoroetylenu), PVDF (polifluorku winylidenu), PP (polipropylenu), PA
(poliamidu), silikonu, ceramiki, kompozytów itd. Metoda ta nie jest stosowana do
usuwania metali ciężkich ze ścieków z powodu swojej niskiej skuteczności. Z reguły
MF jest przeprowadzana w układzie przepływu krzyżowego lub z tzw. ślepym zaułkiem [5].
Z kolei odwrócona osmoza jest rodzajem separacji membranowej, w której, w przeciwieństwie do omówionych wcześniej metod, stosuje się wysokie ciśnienie (20-70 bar).
Wielkość porów membran jest w zakresie 0,5-1,5 nm, co pozwala na przechodzenie
przez nie tylko najmniejszym cząstkom. Proces RO jest stosowany do usuwania soli,
jonów i uzyskiwania m.in. wody technologicznej o obniżonej przewodności (20-30 µS).
Głównym problemem przy stosowaniu tej metody jest krótka żywotność membran
pracujących pod ciągłym wysokim ciśnieniem [81].
Tabela 6. Efekty oczyszczania ścieków przemysłowych z jonów metali ciężkich metodami membranowymi

Usuwany
metal
Zn(II)
Pb(II)
Cr(III)
Cr(IV)

Metoda membranowa
PEUF

Uzyskiwany procent usuwania
zawartości jonów metalu
87,82%
83,86%
87,74%
92,06%
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Natalia Ziemińska, Beata Doczekalska

Cd(II)
Pb(II)
Co(III)
Cd(II)
Cu(II)
Fe(III)
Ni(II)
Ni(II)
Cu(II)
Cr(VI)
Ni(II)
Cu(II)
Pb(II)
Cr(III)
Cu(II)
Pb(II)
Cd(II)
Co(II)
Ni(II)
Zn(II)
Cu(II)
Ni(II)

NF
NF
NF

94
91%
94-98%

[82]
[83]
[84]

RO

99,03%
98,75%
99,37%
31,4%
56,2%
98,3%
71%
31%
63%
7%
98%
99,3%
98,9%
99,5%

[85]

MF w przepływie
krzyżowym
MF w przepływie
krzyżowym

RO
RO
RO

[86]

[87]

[88]
[89]
[90]

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [80, 82-90].

3.6. Wymiana jonowa (procesy elektrochemiczne)
Wymiana jonowa to metoda stosowana w celu usunięcia niepożądanych jonów obecnych w oczyszczanym roztworze, w ich miejsce wprowadza się takie, których obecność
nie jest oceniana negatywnie. Proces ten polega na odwracalnej wymianie jonów między
ciałem stałym – jonitem a fazą ciekłą, którą stanowi oczyszczane medium. Materiał dostarczający cząsteczki posiadające jony, które ulegają wymianie, może być pochodzenia
naturalnego, np. zeolit lub syntetycznego np. żywice organiczne [5], zależnie od ładunku
jonów biorących udział w procesie wymiany może być on zaklasyfikowany jako
kationit, anionit lub jonit amfoteryczny (posiadający obie grupy jonów). Istotną zaletą
tej metody oczyszczania jest odwracalny charakter procesu wymiany jonów, co pozwala
na regenerację jonitu i wykorzystywanie go wielokrotnie. Uproszczony mechanizm
reakcji dla usuwania/wymiany kationów przebiega zgodnie z równaniem (4). Najczęściej kation pochodzący z materiału jonowymiennego to Na+ lub H+. Stosowane są
również układy, gdzie wymieniany jest anion.
𝐾𝑧+ + 𝐾 + 𝐴𝑛− = 𝐾 + + 𝐾𝑧+ 𝐴𝑛−

(4)

Kz+ – kation będący zanieczyszczeniem w danym medium
K+, An- – kation i anion materiału jonowymiennego

Wymiana jonowa znajduje zastosowanie w usuwaniu metali ciężkich ze ścieków
[91], często jest stosowana jako dodatkowa selektywna technika pozwalająca na
usuwanie wybranych jonów [92], które pozostają po pierwszych etapach oczyszczania.
Komercyjnie są dostępne materiały jonowymienne o cechach pozwalających na projektowanie systemów pod konkretne zapotrzebowania.
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Tabela 7. Efekty oczyszczania ścieków przemysłowych z jonów metali ciężkich metodą wymiany jonowej

Usuwany
metal
Cr(III)
Cr2O72CrO42Cu(II)

Zn(II)

Materiał jonowymienny
Fiban AK-22

Uzyskiwany procent usuwania zawartości
jonów metalu
99,3%

Fiban AK-22
Chelatująca żywica
fenolowoformaldehydowa
Duolite C-467

Źródło
[92]

99,6%
>99%

99,5%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [92].

4. Nowe techniki
4.1. Fotokataliza
Fotokataliza jest jedną z nowych technik, które znalazły szersze zastosowanie w procesach oczyszczania ścieków z metali ciężkich. Metoda polega na wykorzystaniu procesu
fotokatalitycznego zachodzącego w roztworze zawierającym cząsteczki półprzewodników. W tym procesie można wyróżnić trzy podstawowe fazy: wygenerowanie pod
wpływem światła słonecznego naładowanych cząstek, które następnie się oddzielają
i dyfundują do powierzchni fotokatalizatora, gdzie finalnie zachodzi reakcja redoks [93].
Do najpopularniejszych fotokatalizatorów należą tlenek cynku i dwutlenek tytanu,
substancje tanie, stabilne, nie wykazujące działania toksycznego dla ludzi czy środowiska,
wysokoefektywne i możliwe do wielokrotnego użycia [94]. Badane i wykorzystywane
są także kompozyty syntetyczne do zdefiniowanych zastosowań [95]. Ideowy mechanizm
reakcji zachodzącej przy wykorzystaniu dwutlenku tytanu przedstawiono na rysunku 2.

Rysunek 2. Koncepcja przebiegu reakcji fotokatalitycznej z wykorzystaniem dwutlenku tytanu.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie [96]
Tabela 8. Efekty oczyszczania ścieków przemysłowych z jonów metali ciężkich metodą fotokatalizy

Usuwany
metal
Cu(II)
Fe(III)
Zn(II)
Hg(II)
Cu(II)
Pb(II)
Cd(II)

Półprzewodnik
TiO2

kompozyt CeO2/BiOIO3
kompozyt CS/PVDC/Ag

Uzyskiwany procent usuwania zawartości
jonów metalu
93,5%
99,6%
99,4%
86,53%
97%
88%
89%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [95, 97, 98].
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4.2. Elektrodializa
Jest jedną z metod membranowych wzbogaconą o wykorzystanie zjawiska różnicy
potencjałów do odseparowania naładowanych cząstek od oczyszczanego medium.
Oczyszczane medium przepływa między membranami kationowymi i anionowymi
ułożonymi w równoległe stosy. Następnie prąd elektryczny jest dostarczany do elektrod
w celu zainicjowania ładunku w roztworze zasilającym, wskutek czego dodatnio naładowane jony metali będą migrować do katody. Jony te przechodzą przez ujemnie
naładowaną membranę, ale są zatrzymywane przez dodatnio naładowane membrany.
Analogicznie, ujemnie naładowane jony będą migrować w kierunku anody, przechodząc
przez dodatnio naładowaną membranę, ale są zatrzymywane przez membranę anionową
[99]. Efektem będzie powstanie wydzielonych strumieni zawierających zanieczyszczenia
oraz głównego strumienia, pozbawionego tych jonów.
Jednym z najczęściej spotykanych zastosowań elektrodializy jest odsalanie wody,
chociaż w najnowszych doniesieniach znajduje się coraz więcej informacji o zastosowaniu do usuwania zanieczyszczeń, w tym jonów metali ciężkich, ze ścieków [100].
Zdecydowanymi zaletami tej metody są: praca w warunkach ciśnienia atmosferycznego,
możliwość stosowania w szerokim spektrum pH i temperatur oraz brak dodatkowych
odpadów generowanych w trakcie tego procesu. Analiza liczby publikacji odnoszących
się do elektrodializy w ostatnich latach (wg bazy danych Scopus) wykazuje ciągły
wzrost [101], co można odczytywać jako pośrednią informację o ciągłym rozwoju
i poszerzaniu spektrum zastosowań tej metody. Występuje ona w różnych wersjach
m.in. jako hybrydowa elektrodializa z wymianą jonową [102].
Tabela 9. Efekty oczyszczania ścieków przemysłowych z jonów metali ciężkich metodą elektrodializy

Usuwany
metal

Membrana
(anionowa / kationowa)

Cu(II)
Cu(II)
Ni(II)
Pb(II)

MA3475 / MC3470
AMX-SB / Neosepta
CMX-SB
AEM (YLM201) / CEM
(YLM001)
Tokuyama AMX/CMX

Zn(II)
Pb(II)
Cu(II)
Cd(II)
Cu(II)

SKS-A / SKS-C

Dodatkowy
proces

wymiana
jonowa

UF

Uzyskiwany procent
usuwania zawartości
jonów metalu
96,6%
95%

Źródło

97,3%

[105]

95%
99%
92,5%
98%
>98%

[106]

[103]
[104]

[107]

Źródło: Opracowanie własne na podstawie 103-107].

4.3. Hydrożelowanie
Biopolimerowe hydrożele są współczesną odpowiedzią na problemy, które stwarza
stosowanie klasycznych adsorbentów w procesach usuwania zanieczyszczeń, w tym
metali ciężkich, z wody i ścieków. Ich zasadniczymi przewagami w stosunku do tradycyjnych rozwiązań są biodegradowalność, biokompatybilność, nietoksyczność i łatwość
przechowywania [108]. Analiza dostępnej literatury wskazuje znaczący wzrost liczby
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publikacji z tego zakresu w ostatnich latach (Web Of Science 2016-2021) [108], co
dowodzi zainteresowaniu tym tematem.
Hydrożele stosowane do absorpcji metali ciężkich bazują m.in. na polisacharydach,
chitozanie [109], celulozie [110], kwasie poliakrylowym [111], ligninach [112], węglowodanach [113] i wielu innych polimerach. Wyjątkowe właściwości adsorpcyjne zawdzięczają usieciowionym strukturom porowatym posiadającym na powierzchni grupy
funkcyjne powstające podczas sieciowania jonowego [114, 115]. Przykładowe skuteczności stosowania hydrożeli do usuwania jonów metali ciężkich zamieszczono w tabeli 10.
Tabela 10. Efekty oczyszczania ścieków przemysłowych z jonów metali ciężkich metodą hydrożelowania

Usuwany
metal

Adsorbent

Modyfikator

Cu(II)

m-ECCSB (magnetyczna
epichlorohydryna na bazie
usieciowanego chitozanu)
TEPA-COS
(tetraetylenpantamina na
usieciowanym
oligosacharydzie chitozanu)
PCG/NaMMTNPs-APTES
Porowaty chitozanglutaraldehydu/montmorrilonit
zmodyfikowany
3aminopropylotrylotrystotrietoksysilanem)
Chitozan immobilizowany
w alginianie
PAA/CT/BC(kompozyt
kwasu poliakrylowego,
chitozanu i biowęgla)

ECH/2tiofenecarboksyaldehyd/Fe3O4
ECH, tetraetylenpentamina

Cr(IV)

Pb(II)

Cd(II)
Zn(II)
Cu(II)
Ni(II)
Pb(II)
Co(II)

Glu/3aminopropyltrietoksysilan/-

Kwas poliakrylowy,
biowęgiel

Uzyskiwany
procent usuwania
zawartości jonów
metalu
>95%

Źródło

100%

[116]

94%

[117]

81%

[118]

95%

[111]

[109]

Źródło: Opracowanie własne

5. Techniki wykorzystujące nanostruktury (nano-adsorbenty
i multifunkcyjne nanomateriały)
W ostatnich latach zainteresowaniem cieszą się nanoadsorbenty. Stosowane są one
w najróżniejszych gałęziach przemysłu, a od niedawna również w procesach oczyszczania wody i ścieków z jonów metali ciężkich. Do grupy obiecujących sorbentów
mogących znaleźć zastosowanie w usuwaniu metali ciężkich zalicza się nanotlenki
żelaza, manganu, tytanu, glinu, ceru i magnezu [119 -121]. Posiadają one bardzo dużą
powierzchnią właściwą wynikającą ze struktury samego materiału sorpcyjnego (np.
nanotlenki manganu charakteryzuje struktura polimorficznych tuneli), wykazują się
wysoką pojemnością sorpcyjną i selektywnością, co pozwala osiągać wysokie poziomy
czystości oczyszczanego medium.. Dane doświadczalne wskazują, że adsorpcja na
nanoadsorbentach zachodzi zgodnie z mechanizmami i modelami zależnymi nie tyko od
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sorbentu, ale także warunków sorpcji [96]. Nanomateriały sorpcyjne poza szeregiem
wymienionych powyżej zalet posiadają też wady, w tym tendencję do aglomeracji, co
może powodować obniżenie ich pojemności sorpcyjnej. Jedną z metod pozwalających
na rozwiązanie tego problemy jest unieruchomienie nanocząstek na odpowiednim
nośniku, np. żywicy jonowymiennej [122]. Wyniki uzyskiwane w procesach oczyszczania
tą metoda zamieszczono w tabeli 11
Tabela 11. Efekty oczyszczania ścieków przemysłowych z jonów metali ciężkich z wykorzystaniem
nanoadsorbentów

Usuwany
metal

Adsorbent

Nośnik

Cu(II)
Zn(II)
Cd(II)

Fe2O3
Tlenki manganu

Pb(II)

MnO2

hybrydowy sorbent
na bazie polimerowej
konkrecja
manganowa
nanorurki węglowe

Uzyskiwany procent
usuwania zawartości
jonów metalu
100%

Źródło

99,75%

[121]

98%

[123]

[122]

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [121-123].

6. Metody biotechnologiczne
Oddzielną grupę, ciągle rozwijających się metod usuwania zanieczyszczeń z wody
i ścieków, stanowią metody biotechnologiczne, w tym stosowanie zmodyfikowanych
biopolimerów i adsorbentów pochodzących z biomasy.
Modyfikowane biopolimery to naturalnie występujące polimery, których zdolności
sorpcyjne zwiększono poprzez odpowiednie modyfikacje. Do najczęściej stosowanych
biopolimerów należą chitozany, guma i włókna celulozowe (lyocell) [124]. Materiały te
również w formie naturalnej mogą być używane w procesach sorpcyjnych [125], ale
niestety są one nieodporne mechanicznie, wykazują zwiększoną rozpuszczalność w niskim
pH-a, np. chitozan z grupami aminowymi w kwaśnych roztworach jest niestabilny
z powodu przechodzenia w formę protonowaną. Istotną kwestią jest zaplanowanie etapu
separacji adsorbentu od oczyszczanego medium, co w przypadku, gdy ma on nieodpowiednie właściwości mechaniczne, może być utrudnione i podnosić koszty całego
procesu. Poprawienie tego parametru oraz zwiększenia pojemności sorpcyjnej, stabilności
w niskim pH, właściwości hydrodynamicznych oraz selektywności względem wybranych jonów metali realizuje się poprzez odpowiednie fizyczne i chemiczne modyfikacje
[126]. Warto przy tym zauważyć, że stosowanie, modyfikowanie i analiza mechanizmów rządzących adsorpcją metali na biopolimerach jest nadal stosunkowo nowym
obszarem. Większość doniesień literaturowych wskazuje, że zachodzące procesy przebiegają różnie w zależności od zastosowanego materiału i często nie podlegają uogólnieniom. Polimery bazujące na chitozanie wykazują równowagę procesu sorpcyjnego
zgodną z izotermą Langmuira [127], biopolimery oparte na naturalnej gumie – z izotermą
Freundlicha [128].
Drugą ze stosowanych i ciągle rozwijanych metod biotechnologicznych jest adsorpcja
poprzez akumulacje metali ciężkich w biomasie. Metoda ta jest stosowana głównie do
usuwania niskich stężeń metali ciężkich ze ścieków, a wykorzystywana w tym procesie
biomasa to zwykle algi i mikroorganizmy. Warto tu zwrócić uwagę, że zależnie od stanu
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wykorzystywanej biomasy, w biosorpcji mogą brać udział zarówno aktywne procesy
wychwytywania metali w ramach metabolizmu mikroorganizmów, jak i szlaki pasywne,
tj. fizyczne i chemiczne [129].
Algi sprawdzają się w roli adsorbentu z powodu posiadanych przez nie ścian
komórkowych, w których są obecne liczne grupy funkcyjne. Jest to materiał chętnie
wykorzystywany z powodu dużej pojemności sorpcyjnej, powtarzalnej jakości, a przede
wszystkim niskiej ceny jednostkowej. Wybrane wyniki efektywności alg w usuwaniu
jonów metali ciężkich zebrano w tabeli 12.
Biomasa mikroorganizmów takich jak bakterie i grzyby mikroskopowe jest także
wykorzystywana jako efektywny adsorbent. Stosunek objętości bakterii do ich powierzchni właściwej jest wyjątkowo korzystny, a obecne w ich błonie komórkowej grupy
funkcyjne karboksylowe, fosforanowe i aminowe są odpowiedzialne za ich wysoką
reaktywność [130].
Podobnie jak w przypadku innych adsorbentów, sorpcje z wykorzystaniem biomasy
są niezwykle wrażliwe na pH procesu, początkowe stężenie jonów metali, a w przypadku
adsorpcji wynikających z metabolizmu organizmów – ważne są także temperatura czy
dostęp do światła słonecznego. Warto zauważyć, że podobnie jak wykorzystanie biopolimerów, stosowanie adsorbentów z biomasy jest nadal polem eksperymentalnym, gdzie
większość doniesień ma charakter szczegółowy, a trudno o uogólnienia zarówno dotyczące
mechanizmów zachodzących reakcji, jak i szerokiej możliwości ich stosowania [96].
Tabela 12. Efekty oczyszczania ścieków przemysłowych z jonów metali ciężkich z zastosowaniem metod
biotechnologicznych

Usuwany
metal

Adsorbent

Modyfikacje

Pb(II)
Cd(II)
Cu(II)
Co(II)
Ni(II)
Co(II)
Ni(II)
Cu(II)
Cu(II)
Zn(II)
Pb

naturalna guma

grupy sulfonowe
w łańcuchu
izoprenowym
EDTA

Cd
Ni
Zn

Cr
Cu
Pb

chitozan

DTPA
Spirogyra sp.
Chaetomorpha
linum
S. hofmani
L. taylorii
K. spiculiformis
S. hofmani
L. taylorii
V. dichotoma
K. spiculiformis
V. dichotoma
S. hofmani
P. stratiotes

algi żywe
algi wysuszone
algi liofilizowane

Algi żywe
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Uzyskiwany procent
usuwania zawartości
jonów metalu
74,2%
70,2%
72,3%
99,2%
99,5%
96,7%
93,6%
63%
90%

Źródło

85%
84%
34%
33%
43%
37%
42%
42%
37%
58,8%
74,5%
97,1%

[134]

[128]

[131]

[132]
[133]

[135]
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Cr
Cu
Pb
Cr
Cu
Pb
Cr
Cu
Pb
Cr
Cu
Pb
Ni(II)
Cu(II)
Cu(II)

A. pinnata

L. minor

L. leavigatum

S. molesta

E. coli
A. bisporus
Trametes
versicolor

zeolit NaY
biomasa wysuszona
i roztarta na proszek
biomasa wysuszona
i roztarta na proszek

28,3%
96,7%
99,4%
6,9%
73,8%
94,5%
41,4%
66%
96,8%
18,2%
58,3%
84,9%
85,5-85,5%
73,3%

[136]
[137]

65,38%

[138]

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [128, 131-138].

7. Usuwanie jonów metali ciężkich z odpadów powstających w procesie
recyklingu akumulatorów kwasowo-ołowiowych
Jednym z często wymienianych w pierwszej części tego opracowania źródeł odpadu
zanieczyszczonego jonami metali ciężkich jest proces recyklingu akumulatorów kwasowo-ołowiowych. W procesie tym powstają trzy główne strumienie odpadów: strumień
ołowiowy, strumień odpadowych tworzyw sztucznych oraz strumień rozcieńczonego
i zanieczyszczonego elektrolitu, czyli kwasu siarkowego. Schematyczne przedstawienie
tego procesu zamieszczono na rysunku 3.

Rysunek 3. Strumienie materiałowe w procesie recyklingu akumulatorów kwasowo-ołowiowych
Źródło: Opracowanie własne na podstawie [139]

Metale ciężkie obecne w strumieniu metalicznym oraz we frakcji odwodnionej pasty
akumulatorowej są zawracane w procesach piecowych i nie stanowią problemu. Nato-
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miast metale ciężkie, które znajdują się w zużytym elektrolicie oraz ściekach zbieranych
z całego obszaru przemysłowego wymagają oddzielnie zaplanowanych metod oczyszczania. Poziom stężeń poszczególnych metali obecnych w strumieniu odpadowym
(oznaczonym na rys. 3 jako zużyty elektrolit), stanowiącym odcieki z elementów
instalacji recyklingu zużytych akumulatorów ołowiowo-kwasowych zamieszczono
w tabeli 13.
Tabela 13. Skład odpadowego strumienia zużytego elektrolitu

Metal
Al
As
Cd
Co
Cr
Cu
Fe
Mn
Ni
Pb
Sb
Zn

Stężenie [µg/L]
187000
9200
110000
5800
9000
6500
7480000
176000
132000
5800
79200
198000

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [140].

Stosowane obecnie postępowanie mające na celu oczyszczenie i/lub zagospodarowania elektrolitu mieści się w obrębie opisanych wcześniej metod. Najczęściej realizowane jest poprzez neutralizację, czyli strącanie z wykorzystaniem tlenku lub wodorotlenku.
W pierwszym przypadku przy zastosowaniu węglanu wapnia [141] lub wapna pokarbidowego [142] powstającym produktem jest gips zanieczyszczony solami metali
ciężkich. Rozwiązanie to pozwala na przechowywanie jonów metali w formie mniej
niebezpiecznej dla środowiska, ale posiada jednak zasadniczą wadę w postaci dużych
ilości trudnego do wykorzystania osadu. W drugim z wymienionych przypadków
czynnikiem strącającym jest wodorotlenek sodu [143]. Produktem zachodzącej reakcji
jest głównie siarczan sodu zanieczyszczony jonami metali. Zastosowanie wytrąconego
siarczanu sodu jako surowca do produkcji szkła, barwników czy detergentów, wymaga
jednak dalszego oczyszczania. W obu przypadkach możliwe jest oddzielenie powstających produktów strącania od oczyszczanego medium poprzez filtrację [143] i wówczas
zawierający jony metali ciężkich strumień filtratu jest łączony ze strumieniem ogólnych
ścieków z obszaru produkcyjnego, a usuwanie jonów metali zachodzi na etapie
podczyszczalni ścieków.
W celu zamknięcia procesu oczyszczania zużytego elektrolitu i usuwania z niego
jonów metali ciężkich – w sposób niezależny od pracy oczyszczalni ścieków opracowano
metodę łączącą strącanie z następującym po nim nasycaniem oczyszczanego medium
dwutlenkiem węgla, a następnie zastosowaniem reaktora SRB (okresowy reaktor
porcjowy) i na końcu sanityzacji osadu z wykorzystaniem wodorotlenku żelaza. Opracowanie szeregu następujących po sobie operacji pozwoliło na uzyskanie redukcji
zawartości ołowiu i kadmu o odpowiednio >94,6% i >99,8%, otrzymując jako produkty
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gips, węglany i siarczki metali ciężkich, wodorotlenek, węglan i siarczek żelaza oraz
bezpieczny osad [144].
Stosowaną metodą oczyszczania zanieczyszczonego kwasu siarkowego jest także
opisana w rozdziale 3.5 separacja membranowa. Odczyn oczyszczanego medium, będący
problemem np. w procesach adsorpcji, nie jest tu istotnym parametrem, a zatem metoda
ta znajduje zastosowanie niekiedy w wersji rozszerzonej, tj. jako elektrodializa.
Drugim ważnym strumieniem odpadowym, powstającym przy produkcji akumulatorów kwasowo-ołowiowych oraz przy procesach ich recyklingu są ścieki trafiające
z reguły do podczyszczalni ścieków znajdującej się w obrębie zakładu przemysłowego.
Znajdują się w nich jony metali ciężkich. W związku z obowiązkiem stosowania się do
pozwolenia wodnoprawnego [18], muszą zostać one odseparowane od głównego strumienia przed przetłoczeniem ścieków do kanalizacji miejskiej. Usuwane metale to
głównie ołów, ale też w mniejszych ilościach kadm i miedź. Tradycyjne metody usuwania tych metali ze ścieków obejmują, podobnie jak przy zagospodarowaniu elektrolitu,
metody strąceniowe, gdzie przy podniesieniu pH dochodzi do tworzenia soli, głównie
siarczanów.
W ostatnich latach realizowane są badania mające na celu opracowanie nowych
metod rozwiązania tego problemu, w tym stosowanie biopolimerów do adsorpcji metali
ciężkich. Uzyskiwane w nich wyniki redukcji poziomów ołowiu i kadmu o odpowiednio
74,2% i 70,2% są obiecujące i stanowią dobry materiał do dalszych badań [128].

8. Podsumowanie i wnioski
Zaprezentowany opis istniejących metod usuwania jonów metali ze ścieków wskazuje na mnogość i różnorodność dostępnych rozwiązań. Zależnie od stężenia i rodzaju
zanieczyszczeń, a także od parametrów oczyszczanego medium, można dobrać optymalną w danych warunkach metodę lub (co ma często miejsce) kilka metod następujących po sobie, tworząc unikalny system pozbawiony wad typowych dla wystandaryzowanych rozwiązań.
Warto zauważyć, że o ile niektóre sposoby separacji zanieczyszczeń są znane od
dawna, to ich nowe warianty, wykorzystujące aktualną wiedzę naukową, pozwalają na
zredukowanie wad charakterystycznych dla tradycyjnych rozwiązań. Dobrym tego
przykładem są biosorbenty i adsorbenty z biomasy rozwiązujące problem powstających
dużych ilość trudnych do zagospodarowania odpadów. Również klasyczne i znane od
wieków metody filtracyjne wraz z zastosowaniem współczesnych membran, niejednokrotnie wzbogaconych o dedykowane dla danego procesu powierzchniowe grupy
funkcyjne, rozszerzyły spektrum zastosowań, jednocześnie zwiększając selektywność
zachodzących procesów i dopasowanie do oczyszczanego medium.
Oczyszczanie wody i ścieków z metali ciężkich jest celem nieustających badań,
a liczba pojawiających się na ten temat publikacji jest ciągle duża. Daje się jednak
zauważyć dominujący od kilku lat trend „personalizacji” rozwiązań, coraz częściej
projektowanych pod konkretne zastosowania, a także zwiększania precyzji stosowanych
metod. Widoczne jest także podążanie w kierunku rozwiązań biotechnologicznych,
które cechują się nie tylko wykorzystaniem lub modyfikacją istniejących materiałów,
ale też skupieniem na ograniczaniu ilości generowanych trudnych do zagospodarowania
odpadów. Widoczna jest presja na takie projektowanie procesów, by zamykać obieg
materiałów i wykorzystywać odpady z danego procesu jako substrat w innym (tzw.
technologie obiegu zamkniętego).
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Aktualne metody usuwania jonów metali ze ścieków przemysłowych, w tym
pochodzących z produkcji akumulatorów kwasowo-ołowiowych
Streszczeie
Ścieki z produkcji przemysłowej mogą charakteryzować się wysoką zawartością substancji o udowodnionym
I udokumentowanym negatywnym wpływie na środowisko i zdrowie ludzi. Wśród tego typu zanieczyszczeń
szczególną grupę stanowią metale ciężkie. Zarówno przepisy krajowe, jak i zalecenia międzynarodowe
wskazują na konieczność redukcji ich ilości do poziomów wskazanych w odpowiednich aktach prawnych.
W celu umożliwienia realizacji tych wytycznych od lat prowadzone są badania w kierunku opracowania jak
najefektywniejszych, ale też tanich i możliwych do stosowania w dużej skali, metod usuwania wybranych
jonów metali ze ścieków przemysłowych.
W niniejszym opracowaniu omówiono zarówno technologie konwencjonalne, procesy biotechnologiczne
jak i nowe trendy w tym obszarze. W pierwszej grupie przedstawiono metody fizykochemiczne, tj. strącanie,
flokulację, flotację, adsorpcję, separację membranową i wymianę jonową. Spośród nowych technik stosowanych na skalę przemysłową opisano fotokatalizę, elektrodializę i hydrożelowanie. Scharakteryzowane zostały
też stosowane na coraz większą skalę metody biotechnologiczne, które pozwalają na redukcję kosztów,
zapewniając przy tym wysoką efektywność procesu oczyszczania. Porównano poszczególne metody
oczyszczania pod względem skuteczności w usuwaniu wybranych metali, ewentualnych ograniczeń oraz
łatwości stosowania.
Oddzielnie zostały opisane technologie związane z usuwaniem ołowiu ze ścieków, w tym pochodzących
z produkcji akumulatorów kwasowo-ołowiowych oraz instalacji służących do ich recyklingu. Przedstawiono
także uwarunkowania prawne obowiązujące w Polsce w tym obszarze.
Słowa kluczowe: metale ciężkie, ścieki przemysłowe, oczyszczanie

Current methods of removing metal ions from industrial wastewater, including
wastewater from lead-acid batteries production
Abstract
Wastewater from industrial production can contain a high amount of substances with a proven and documented negative impact on the environment and human health. Heavy metals are a special group among this
type of impurities. National regulations and international recommendations requires reducing the amount of
heavy metals to the levels indicated in the relevant legal acts. Implementation of these guidelines required
years of research to develop the most effective, but also cheap and possible to use in industry methods of
removing selected metal ions from industrial wastewater.
This study discusses conventional technologies, biotechnological processes and new trends in this area. The
first group presents physicochemical methods, i.e. precipitation, flocculation, flotation, adsorption, membrane
separation and ion exchange. The new techniques used on an industrial scale are presented by photocatalysis,
electrodialysis and hydrogelation. Biotechnological methods, used on an increasing scale, have also been
characterized. Biotechnological methods allow to reduce costs while ensuring high efficiency of the
purification process. Individual purification methods were compared in terms of effectiveness in removing
selected metals, possible limitations and applicability.
In separate chapter technologies related to the removal of lead from wastewater have been described,
including wastewater from the production of lead-acid batteries and lead-acid batteries recycling plants. The
legal requirements in Poland in this area are also presented.
Keywords: heavy metals, industrial wastewater, treatment
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Upcycling komunalnych odpadów polimerowych
do materiału budowlanego
1. Wstęp
W historii gospodarki światowej wyróżnić można dwa przełomowe momenty.
Pierwszy to rewolucja przemysłowa w połowie XIX wieku, gdy wynalezienie maszyny
parowej oraz kolejne odkrycia z dziedziny chemii doprowadziły do zwielokrotnienia
wydajności produkcji, pojawienia się nowych wyrobów oraz industrializacji Europy
i świata. Rozwijający się przemysł dostarczał rosnącą liczbę dóbr, na wyprodukowanie
których zużywał coraz większe ilości surowców energetycznych oraz rud metali. Następowała powszechna poprawa standardów życia, ale jednocześnie miało miejsce wyczerpywanie źródeł surowców oraz postępowało zanieczyszczenie środowiska. Na początku
XXI wieku świadomość wyeksploatowania surowców naturalnych oraz katastrofalnego
wpływu przemysłu na środowisko stawała się coraz bardziej powszechna. Troska o stan
środowiska naturalnego była impulsem do zawarcia w 2015 roku tak zwanego
Porozumienia Paryskiego, które po rewolucji przemysłowej jest kolejnym milowym
kamieniem w historii gospodarki światowej. Po raz pierwszy w historii wszystkie kraje
świata zdecydowały, że wspólnie podejmą działania, które mają przyczynić się do
złagodzenia skutków zmian klimatu wywołanych działalnością człowieka. W dniu
4 listopada 2016 roku decyzją Rady Unii Europejskiej w imieniu wszystkich krajów Unii
Europejskiej zostało ratyfikowane Porozumienie Paryskie w sprawie zmian klimatu. Na
mocy porozumienia 195 krajów, w tym najwięksi emitorzy zanieczyszczeń, jak Chiny
i USA, zobowiązali się do wspólnej walki z kryzysem klimatycznym. Wprowadzono
pojęcie emisji netto CO2 i zobowiązano do podjęcia wszelkich starań, by ograniczyć
wzrost temperatury globalnie, w stosunku do okresu przedindustrialnego o maksimum
2oC, zakładając możliwość ograniczenia do 1.5oC. Zerowa emisja netto, określana
również jako neutralność emisyjna, neutralność klimatyczna lub neutralność węglowa
oznacza równowagę między emisjami CO2 a pochłanianiem CO2 z atmosfery. Aby
osiągnąć zerową emisję netto, emisja gazów cieplarnianych musi zostać zrównoważona
przez pochłanianie dwutlenku węgla. Pochłaniaczem dwutlenku węgla określa się każdy
system, który pochłania więcej dwutlenku węgla niż emituje. Głównymi naturalnymi
pochłaniaczami węgla są: gleba, lasy i oceany [1]. Od ratyfikacji Porozumienia Paryskiego
problem klimatu – i nie „sprawa klimatu”, a „katastrofa klimatyczna” – stał się głównym
tematem wyborów prezydenckich w USA, tematem szerokich dyskusji w UE oraz
elementem polityki energetycznej i odpadowej krajów UE. W 2020 roku UE
zobowiązała się do 2030 zmniejszyć emisje o co najmniej 55% w porównaniu do roku
amaj@agh.edu.pl, Katedra Technologii Materiałów Budowlanych, Wydział Inżynierii Materiałowej
i Ceramiki, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków.
2 krolicka@agh.edu.pl, Katedra Technologii Materiałów Budowlanych, Wydział Inżynierii Materiałowej
i Ceramiki, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków.
3 gloj@agh.edu.pl, Katedra Technologii Materiałów Budowlanych, Wydział Inżynierii Materiałowej
i Ceramiki, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków.
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1990. Utworzony został również pakiet wniosków ustawodawczych mających na celu
zmianę i aktualizację unijnych przepisów oraz wprowadzenie nowych inicjatyw ustawodawczych. Dzięki tym pracom kraje UE mają być gotowe do 55% redukcji emisji
(„gotowe na 55”, ang. fit for 55). Każdy kraj UE zobowiązany jest do 2050 roku do
osiągnięcia neutralności węglowej (ang. carbon neutrality), czyli stanu, w którym,
wyemitowany przez dany kraj dwutlenek węgla zostaje w całości zrównoważony przez
pochłanianie lub wychwyt CO2. Jednym ze sposobów dążenia do neutralności
klimatycznej jest przejście od gospodarki liniowej, w przypadku której historię wyrobu
można opisać za pomocą trzech punktów: „weź – wyprodukuj – wyrzuć”, do gospodarki
cyrkularnej, gdzie zużyty produkt staje się surowcem do wytworzenia nowej partii
wyrobów. Ideę gospodarki o obiegu zamkniętym przedstawiono na rysunku 1.

Rysunek 1. Idea gospodarki o obiegu zamkniętym (gospodarka cyrkularna) [2]

2. Recykling sposobem na obniżenie emisji CO2
Wielkość emisji gazów cieplarnianych w przeliczeniu na CO2eq dla Polski w roku
1990 i 2018 przedstawiono na rysunku 2. Jak widać na przestrzeni 28 lat nastąpiło
znaczące obniżenie emisji gazów cieplarnianych, jednak planowany poziom redukcji
o 55% nie został jeszcze osiągnięty. Do realizacji postawionego celu konieczna jest
międzynarodowa mobilizacja i wielotorowe działania. Ambitne cele niektórych krajów
(jak USA) zakładają osiągnięcie wymaganej redukcji już w 2030.
Mimo że w Polsce największy udział w emisji CO2 ma spalanie węgla do celów
energetycznych (rysunek 3), to w skali globalnej zauważalny wkład w emisję CO 2
pochodzi z sektora budowlanego. Dzieje się tak, ponieważ sektor budowlany zużywa
w skali globu miliardy ton cementu (światowa produkcja cementu w 2021 wynosiła
4,4 miliarda ton [4]). Szacuje się, że produkcja 1 tony cementu prowadzi do emisji 561622 kg CO2. Na wielkość emisji wpływ mają stosowane surowce, rodzaj pieca cementowego, a także rodzaj i sposób spalania paliw [5]. Obszerne studium poświęcone emisji
CO2 w przemyśle cementowym w Polsce oraz ocena możliwości dalszego ograniczania
tejże emisji z polskiego przemysłu cementowego przedstawione w pracy [6] stwierdza,
że w perspektywie długookresowej głównym sposobem ograniczania emisyjności przemysłu jest wytwarzanie produktów z udziałem odpadów z innych gałęzi gospodarki.
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Rysunek 2. Emisja gazów cieplarnianych w Polsce roku 1990 i 2018 [3]

Rysunek 3. Emisja CO2 w Polsce ze spalania paliw [3]

Ideę gospodarki o obiegu zamkniętym dla sektora budowlanego przedstawiono na
rysunku 4. W cyklu można wyróżnić 5 etapów, takich jak: dostawa surowców, produkcja
materiałów budowlanych, wznoszenie obiektu, użytkowanie obiektu i jego rozbiórka.
Po zakończeniu eksploatacji obiektu budowlanego gruz pochodzący z rozbiórki po roz303
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drobnieniu może być ponownie wykorzystany jako surowiec do produkcji materiałów
budowlanych [7]. Pełne wykorzystanie odpadów budowlanych nie jest możliwe,
a uzyskane kruszywo wtórne może wykazywać gorsze właściwości w porównaniu
z kruszywem naturalnym i jego użycie może prowadzić do uzyskania wyrobu o gorszych
parametrach, na przykład o większej porowatości [8].
Proces wykorzystywania surowców wtórnych w procesach przemysłowych lub
szeroko pojęte przyrodnicze ich zagospodarowanie nosi nazwę recyklingu. Według
definicji prawnej zawartej w ustawie o odpadach (Dziennik Ustaw 2001 nr 62, pozycja
628) recykling jest to taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji
lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania
substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, w tym
też recykling organiczny, z wyjątkiem odzysku energii.
Recykling, w wyniku którego uzyskuje się materiał o gorszych właściwościach niż
ma to miejsce, gdy stosowane są surowce konwencjonalne, określany jest jako downcykling (rys. 5). Niektóre materiały, takie jak metale i szkło, mogą być teoretycznie
przetwarzane w nieskończonym cyklu bez znaczącej utraty właściwości. Możliwe jest
również przetworzenie odpadów, w wyniku którego uzyskuje się materiały o wyższej
wartości w porównaniu z pierwotnymi wyrobami. Przykładem takiego recyklingu jest
upcykling, znany głównie z wykorzystania odpadów w sztuce, tzw. recykling art.

Rysunek 4. Gospodarka o obiegu zamkniętym – sektor budowlany [opracowanie własne]

Przykładem upcyklingu może być nie tylko wykorzystanie odpadów w działalności
artystycznej, ale również ich użycie jako surowca w innych dziedzinach gospodarki.
Nowy wyrób wytworzony z wykorzystaniem odpadów może na przykład cechować
większa trwałość, może być łatwiejszy w naprawie lub odznaczać się lepszą odpornością
na działanie czynników środowiskowych. Odejście od tradycyjnej technologii, bazującej
na klasycznych surowcach, prowadzi do obniżenia kosztów produkcji i przyczynia się
w ten sposób do podtrzymania rozwoju gospodarczego lub przynajmniej do niedopuszczenia do zapaści gospodarek krajowych, wywołanych wzrostem kosztów energii,
surowców czy zakłóceniami łańcucha dostaw. Gospodarka cyrkularna daje możliwości,
ale i stawia przed ludzkością wyzwania. Wykorzystanie tego, co już zostało wytworzone,
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by ograniczyć konieczność produkcji kolejnych, problematycznych środowiskowo (składowo) produktów, wydaje się jedynym rozwiązaniem i wyjściem z patowej sytuacji,
w jakiej znalazła się globalna gospodarka, zmuszona mierzyć się z problemem piętrzących
się odpadów i brakiem dostępu do surowców. Gospodarka o obiegu zamkniętym pozwala
racjonalnie wykorzystywać zasoby oraz ograniczać negatywne oddziaływania na środowisko wywierane przez wytwarzane produkty.

Recykling

Upcycling

Odpady wykorzystywane
w recycling art
Kompozyty z odpadów
polimerowych

Downcycling

Przetwarzanie makulatury
Przetwarzanie polimerów

Endless cycling

Recykling metali
Recykling szkła

Rysunek 5. Rodzaje recyklingu [opracowanie własne]

3. Ogólne wytyczne recyklingu polimerów
Tworzywa polimerowe znalazły szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach życia ze
względu na ich unikatowe właściwości, takie jak: niska gęstość, wysoka trwałość
mechaniczna, dobra odporność chemiczna, przezroczystość, elastyczność oraz łatwość
formowania. Światowa produkcja tworzyw polimerowych osiągnęła w 2020 roku
poziom 367 mln ton, z czego 55 mln ton tworzyw zostało wyprodukowanych w Europie
[9]. Masa wytworzonych wyrobów polimerowych stanowiła 20% światowej produkcji
stali [10] i 8% cementu [11]. Mimo że w skali świata tempo wzrostu produkcji
polimerów uległo zahamowaniu, a w Europie obserwowany jest systematyczny spadek
produkcji, problem zagospodarowania odpadów tworzyw polimerowych pozostaje nierozwiązanym. Wyzwaniem jest stosunkowo krótki czas użytkowania wyrobów polimerowych, wynikający z faktu, że większość wyrobów z tworzyw polimerowych jest wykorzystywana do produkcji opakowań oraz produktów przeznaczonych do jednorazowego
użycia. Tworzywa polimerowe pochodzenia biologicznego lub biodegradowalne
stanowią zaledwie 1% polimerów stosowanych na świecie [12]. Duży wolumen oraz
krótki czas eksploatacji sprawiają, że odpady tworzyw polimerowych przedostają się
w sposób niekontrolowany do środowiska naturalnego i stają się wszechobecne nie tylko
na lądzie, ale także w środowiskach słodkowodnych, przyujściowych, morskich, a nawet
oceanicznych.
Kwestia odpadów polimerowych i ich akumulacja w środowisku budzi niepokój
wśród społeczeństw o wysokiej świadomości ekologicznej [13, 14]. W celu zmniejszenia
ładunku odpadów tworzyw polimerowych trafiających do środowiska, UE przyjęła
w 2018 roku europejską strategię na rzecz tworzyw polimerowych. Strategia UE jest
jednym z elementów ogólnounijnego planu działania w zakresie dążenia do stworzenia
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gospodarki o obiegu zamkniętym. Strategia narzuca taką zmianę sposobu projektowania,
produkcji, użytkowania i recyklingu wyrobów z tworzyw polimerowych, by wpisywać
się one mogły w założenia gospodarki o obiegu zamkniętym.
W 2019 roku weszła w życie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko, w wyniku implementacji której wycofano z użycia niektóre wyroby jednorazowe.
Większość wyrobów z tworzyw polimerowych nie może być jednak wycofana,
ponieważ pełnią ważną rolę w gospodarce i życiu codziennym. Konieczne jest natomiast
włączenie wyrobów polimerowych w cykl gospodarki o obiegu zamkniętym [15]. Nowo
wprowadzony (od 2022 roku) model kontrolowania produkcji z uwzględnieniem jej
ostatniego etapu – odpadu, zakłada takie prowadzenie inwestycji, by powstający
w produkcji odpad mógł stać się surowcem lub by wcale nie powstawał.
Odpady tworzyw polimerowych poddane odpowiedniej obróbce mechanicznej, chemicznej lub termicznej mogą być źródłem cennych wtórnych surowców, których
wykorzystanie zmniejsza zużycie surowców nieodnawialnych. Szczegółowe informacje
dotyczące recyklingu odpadów polimerowych, konwencjonalnych technologii przetwarzania odpadów tworzyw polimerowych są przedstawione w pracach przeglądowych,
które ukazały się w ostatnich kilkunastu latach [16-18]. Odpady z HDPE (nakrętki) lub
PET – poddane mechanicznej obróbce – mogą być przerabiane na granulat do ponownego
wykorzystania. Recykling mechaniczny nie narusza łańcucha polimerowego i w ten
sposób można przetworzyć polimer 6-7-krotnie. W miarę jak zwiększa się liczba cykli
przetwarzania, jakość powstałego materiału ulega obniżeniu [3]. Podobny proces ma
miejsce w przypadku przetwarzania makulatury. Kolejne cykle rozwłókniania masy
makulaturowej powodują skracanie włókien celulozowych, co sprawia, że włókna
wtórne mogą być przerabiane, z zachowaniem jakości jedynie trzy- lub czterokrotnie.
Recykling mechaniczny polimerów czy makulatury jest przykładem procesów określanych jako downcycling (rys. 5). Opady PET i poliamidy poddane obróbce chemicznej
ulegają rozpadowi do monomerów, które mogą zostać ponownie poddane polimeryzacji
i posłużyć do produkcji nowych wyrobów. W wyniku recyklingu mechanicznego
i chemicznego przerabianych jest 34,6% polimerów (dane za rok 2020) [9].
Oddzielną kwestią jest odzysk energii zużytej na wytworzenie tworzyw polimerowych [19, 20]. Recykling energetyczny, czyli spalanie opadów polimerowych o wysokiej kaloryczności jest obecnie podstawowym sposobem eliminacji tego rodzaju odpadów
i dotyczy 42% zużytych wyrobów plastikowych [9]. Pozostałe 23,4% odpadów tworzyw
polimerowych jest deponowane na składowiskach [9]. W wyniku spalania czy też
składowania tracone są miliony ton materiału, który może być wykorzystany w wielu
gałęziach gospodarki. Odpady polimerów mogą być użyte do wytwarzania materiałów
kompozytowych. Polimer może pełnić funkcję zarówno wypełnienia, jak również
osnowy. Pierwszy sposób wymaga jedynie mechanicznej obróbki odpadów tworzyw
polimerowych i rozdrobnienia ich do pożądanego uziarnienia, natomiast drugi sposób
wymaga uplastycznienia tworzywa. Uplastycznione tworzywo będzie stanowiło osnowę
kompozytu, w którym zdyspergowane zostaną ziarna wypełnienia. Uplastycznianie
wymaga poddania polimeru działaniu wysokiej temperatury, ponieważ temperatury
topnienia większości polimerów przekraczają 100C (tab. 1). Do tego celu wykorzystywane są naczynia otwarte wyposażone w mieszadła lub wytłaczarki jedno- i dwuślimakowe [21].
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Tabela 1. Właściwości polimerów. Dane na podstawie Handbook of Polymers [22]

PP
HDPE
PS
PET

Gęstość 20C (g cm-3)
0,84-0,91
0,94-0,965
1,04-1,06
1,3-1,4

Temperatura topnienia (°C)
120-176
125-135
275
245-265

Temperatura rozkładu (°C)
328
>250
285
285-329

4. Wykorzystanie odpadów polimerowych bez uplastyczniania
Znaczący potencjał w zakresie możliwości wykorzystania odpadów tworzyw polimerowych prezentuje przemysł materiałów budowlanych, gdzie odpady polimerowe
mogą być wykorzystywane do wyrobu betonów, pustaków lub cegieł. Odpady polimerowe mogą zastępować kruszywo w betonie, włókna stalowe lub polipropylenowe
stosowane w fibrobetonach [23, 24]. Zastępowanie kruszyw tradycyjnych lekkimi kruszywami wyprodukowanymi z odpadowych polimerów jest obecnie głównym sposobem
zagospodarowania odpadów tworzyw polimerowych w produkcji betonu. Wykorzystywane do tego celu mogą być zarówno polimery termoplastyczne, jak również termoutwardzalne. Źródłem odpadowych polimerów są granulaty i proszki polimerowe, ścinki
polimerów, rozdrobnione opakowania wykonane z tworzyw polimerowych (butelki,
worki, folie, taśmy) [25], a nawet nietypowe odpady, jak: plastikowe skrzynki [26], płyty
CD [27], odpady z zużytych lodówek [28] oraz elektroniki [29]. Sposoby zagospodarowania odpadów polimerowych bez poddawania ich termicznej obróbce opisane
w literaturze do roku 2020 zostały szczegółowo omówione w pracach przeglądowych
[23, 24].
W przypadku stosowania odpadów polimerowych jako zamiennika piasku w betonie
możliwe jest zastąpienie do 10% masy piasku odpadem polimerowym. Dzięki odpowiedniemu projektowi mieszanki można zachować właściwości konstrukcyjne betonu.
Badania właściwości uzyskanych mieszanek wskazują, że wytrzymałość alternatywnej
mieszanki betonowej jest wysoka, nasiąkliwość niska, a ciężar właściwy o wiele niższy
niż betonu czy cegły. Tworzywa polimerowe zmieniają właściwości chemiczne betonu,
na przykład poprawiając odporność na wnikanie wody. Większość prowadzonych badań
wykazała, że zastąpienie 10% cementu mieszanką tworzyw polimerowych to wartość
optymalna, po przekroczeniu tej wartości może następować pogorszenie parametrów
mieszanki.

5. Wykorzystanie uplastycznionych odpadów polimerowych do wytwarzania
kompozytów dla budownictwa
5.1. Problemy występujące podczas przetwarzania odpadów polimerowych
5.1.1. Układy jednoskładnikowe
Obróbka termiczno-mechaniczna materiałów polimerowych powoduje zmiany
właściwości polimerów. Dzieje się tak na skutek szeregu reakcji chemicznych, których
początkiem jest rozerwanie jednego z wiązań węgiel–węgiel w łańcuchu polimerowym
(tab. 2). Produktami wspomnianej reakcji są rodniki, które ulegają dalszym reakcjom
prowadzącym do skrócenia łańcuchów polimerowych (tab. 2, rubryka 4) lub do
rozgałęzienia łańcuchów. Rozerwanie łańcucha polimerowego powoduje jego skrócenie
i zmniejszenie masy cząsteczkowej, natomiast rozgałęzienie łańcucha powoduje zwięk307

Anna Maj, Agnieszka Królicka, Grzegorz Łój

szenie masy cząsteczkowej. Oba procesy prowadzą do zmiany właściwości polimeru
oraz uwalniania lotnych związków organicznych.
Tabela 2. Degradacja polimerów w wyniku zerwania wiązania C-C
CH3
1

H3C

CH3 Fragment łańcucha
polietylenu

H3C
C19H40

CH3
2

H3C

CH3

H3C

Zaznaczone
wiązanie C-C
ulegające zerwaniu

C19H40

CH3

H3C
3

CH2

H3C

H2C
R1
C9H19

H3C

R2
C10H21
CH3

CH2

4

H3C

H3C

C10H22

C9H18

Rodniki R1 i R2
powstałe wyniku
CH3 rozerwania
wiązania C-C
Produkty reakcji
dysproporcjonowa
nia rodników* –
CH3 polimery o
krótszych
łańcuchach

Dysproporcjonowanie jest procesem prowadzącym do dezaktywacji rodników. Obejmuje przeniesienie
atomu wodoru z jednego rodnika na drugi. W przypadku rodników węglowodorowych produktem reakcji jest
alkan (w tabeli C10H22 ) i alken (w tabeli C9H18). Proces dysproporcjonowania rodników powstałych
w wyniku degradacji polietylenu przedstawiono korzystając ze schematu zawartego w pracy [30]
*

Wielokrotne ogrzewanie polimerów wraz z poddawaniem ich naprężeniom podczas
powtarzania procesu wytłaczania, obejmującego granulację, suszenie i ponowne
wytłaczanie, powoduje istotną zmianę średniej masy cząsteczkowej polimeru. Zakres
zmian zależy od rodzaju polimeru (rys. 6), temperatury procesu [31] oraz wielkości
naprężeń ścinających (rys. 6, PP1 i PP2). Dla większości polimerów największe zmiany
właściwości obserwowano dla pierwszych wytłoczeń. Podwyższanie temperatury
i zwiększanie naprężeń skutkuje przyspieszeniem procesu degradacji. Zmiana średniej
masy molowej Mw oraz stopnia rozgałęziania łańcuchów polimerowych wpływa
bezpośrednio na właściwości makroskopowe polimeru. Zmiana Mw ma silny wpływ na
reologię i właściwości mechaniczne polimerów. Parametry mechaniczne, które ulegają
znaczącemu pogorszeniu podczas kolejnych wytłoczeń to wydłużenie przy zerwaniu
oraz udarność [18]. Niekorzystnej zmianie ulega również wskaźnik szybkości płynięcia
MFI (rys. 7), czyli parametr określający, jaka ilość tworzywa termoplastycznego przepływa przez dyszę o ustalonych wymiarach w określonym czasie pod danym ciśnieniem
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oraz w danej temperaturze. Zmiana MFI polimeru, który jest istotnym parametrem
w technologii przetwarzania polimerów, oznacza konieczność ponownej optymalizacji
procesu produkcyjnego celem wytworzenia materiału o zadanych parametrach.
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Rysunek 6. Wpływ kolejnych wytłoczeń na wartość średniej masy molowej Mw polipropylenu (PP1 i PP2)
[32], poli(tereftalanu etylenu) (PET) [18] oraz poliamidu (PA6) [33]. Wyniki oznaczone jako PP1 uzyskano
dla polipropylenu przetwarzanego za pomocą wytłaczarki wyposażanej wyłącznie w ślimaki transportujące,
a oznaczone jako PP2 otrzymano podczas badań wykorzystujących wytłaczarkę z dodatkowym elementem
ugniatającym
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Rysunek 7. Zmiana wskaźnika szybkości płynięcia MFI zachodząca podczas kolejnych wytłoczeń
polipropylenu [34] oraz mieszaniny polipropylenu i polietylenu o wysokiej gęstości[35]. Otwartymi
symbolami zaznaczono wartości MFI dla PP i HDPE przed obróbką termiczną [35]
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Opisane powyżej wyniki badań prowadzonych w celu określenia przemian zachodzących podczas recyklingu termiczno-mechanicznego polimerów wskazują, że podczas
przetwarzania polimerów ma miejsce znaczące pogorszenie ich właściwości użytkowych. Aby zrekompensować utratę pożądanych właściwości, konieczne jest mieszanie
surowców z recyklingu z surowcami polimerowymi pochodzącymi bezpośrednio
z syntezy. Oznacza to, że udział tworzyw polimerowych pochodzących z recyklingu
w wyrobach wytworzonych z ich udziałem jest stosunkowo niski w porównaniu do
zawartości nieprzetworzonego polimeru[15].

5.1.2. Układy wieloskładnikowe
W przypadku recyklingu odpadów polimerowych wieloskładnikowych, oprócz problemów występujących podczas obróbki termiczno-mechanicznej układów jednoskładnikowych, poważnym problemem jest mieszalność polimerów. O mieszalności polimerów
decyduje ich powinowactwo chemiczne. Im polimery są bardziej „podobne chemicznie”, tym są lepiej mieszalne. W przypadku polimerów mieszalnych składniki mieszaniny
są nierozróżnialne. Układy niemieszalnych polimerów mogą przypominać emulsje, gdy
formy kuliste lub cylindryczne jednego polimeru są zdyspergowane w matrycy drugiego
polimeru, układy o budowie lamelarnej oraz trójwymiarowe struktury mozaikowe[18].
Przykłady niemieszalnych układów PP-Ny oraz PP-PET przedstawiono na rysunku 8 A,
8C.
Brak mieszalności oraz słaba adhezja składników mieszanin polimerów negatywnie
wpływają na właściwości mechaniczne układów wieloskładnikowych. W celu poprawy
mieszalności stosuje się dodatek składnika lub składników, które dodane w niewielkiej
ilości mogą działać jak środek wiążący dwie, niekompatybilne fazy. Składnik poprawiający mieszalność może być kopolimerem utworzonym z monomerów polimerów
tworzących mieszaninę. Kopolimer jest zatem mieszalny w obu fazach, dzięki czemu
może tworzyć połączenie między dwiema całkowicie niemieszającymi się fazami[36].
Przykłady jak zmienia się morfologia układów dwuskładnikowych polimerów w obecności czynników poprawiających mieszalność przedstawiono na rysunku 8B i 8D. Zestawienie czynników poprawiających mieszalność, czyli kompatybilizatorów stosowanych
dla różnych układów polimerów zostało przedstawione w pracy [18].
Osobnym zagadnieniem jest recykling kompozytów o osnowie polimerowej. W przypadku kompozytów na charakter przemian zachodzących podczas uplastyczniania
i przetwarzania wpływają nie tylko czynniki przedstawione powyżej, ale także rodzaj
wypełnienia. Recyklingowi wieloskładnikowych polimerów termoplastycznych poświęcona jest obszerna praca przeglądowa [37].

5.2. Wykorzystanie odpadów polimerowych w budownictwie
Polimery wykorzystywane w budownictwie to głównie polichlorek winylu, polietylen oraz polistyren, a także polimery opakowaniowe. Ponowne wykorzystanie polimerów
w budownictwie przysparza problemów ze względu na długą eksploatację materiałów
polimerowych oraz brak regulacji prawnych dotyczących ich stosowania [38]. Skuteczny
recykling polimerów jest możliwy jedynie w przypadku materiałów o znanym składzie
chemicznym. Technologia materiałów polimerowych wykorzystywanych w budownictwie ulegała istotnym zmianom na przestrzeni ostatnich lat i określenie składu
wyrobu polimerowego po kilkudziesięcioletniej eksploatacji bez użycia zaawansowanych technik badawczych jest niemożliwe.
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A

B

C

D

Rysunek 8. Obrazy mieszanin polimerów zarejestrowane za pomocą mikroskopu SEM. (A) PP/Ny, (B)
PP/Ny z dodatkiem czynnika poprawiającego mieszalność, (C) PP-PET, (D) PP-PET z dodatkiem czynnika
poprawiającego mieszalność. Obrazy mikroskopowe prezentujące układy PP/Ny zaczerpnięto z [36] a PPPET z pracy [18]

Odpady polimerów niepochodzących z budownictwa zostały natomiast wykorzystane
do wytwarzania prefabrykatów budowlanych na skalę przemysłową w dwóch krajach,
w Ghanie oraz USA. Firma typu startup w Ghanie wykorzystuje odpady opakowań
z tworzyw polimerowych oraz piasek do wytwarzania cegieł i elementów, które można
łączyć ze sobą w sposób pióro–wpust. Cegły są produkowane metodą wytłaczania
połączoną z prasowaniem za pomocą prasy hydraulicznej. Koszt budowy prototypowego domu jednorodzinnego, którego ściany są wykonane z elementów kompozytowych
jest 2,5 krotnie niższy w porównaniu z domem wznoszonym z wykorzystaniem tradycyjnych materiałów [39].
311

Anna Maj, Agnieszka Królicka, Grzegorz Łój

W drugim przypadku bloki z odpadów polimerów są produkowane bez topienia
polimerów, jedynie poprzez prasowanie naparowanych parą wodną odpadów. Efektem
końcowym są bloki polimerowe, które łączone metodą pióro-wpust są wykorzystywane
jak materiał izolacyjny [40].
W literaturze można odnaleźć wiele przykładów wytwarzania materiałów kompozytowych wykorzystujących uplastycznianie. Wybrane przykłady zestawiono w tabeli 3.
Tabela 3. Kompozyty przeznaczone dla budownictwa wytworzone na drodze uplastyczniania odpadów
polimerowych
Osnowa

Wypełnienie

Zastosowanie

Sposób uplastyczniania

Literatura

PET

Pył z obróbki marmuru

Kompozyt

Wytłaczarka ślimakowa

[41, 42]

PET

Piasek

Cegła

Naczynie otwarte

[43, 44]

PET, bitumen

Odpady laterytu*

Cegła

Naczynie otwarte

[45, 46]

Poliwęglan**,
PET

Piasek

Cegła

Naczynie otwarte

[47]

LDPE

Piasek

Kostka
brukowa

Naczynie otwarte

[48]

PET

Trociny

Płytki
podłogowe

Naczynie otwarte

[49]

HDPE

Piasek

Dachówka

Mieszarka

[50]

PET

Piasek

Dachówka

Naczynie otwarte

[51]

LDPE

Włókna naturalne (juta,
włókna kukurydzy,
włókna trzciny cukrowej)

Kompozyt
ognioodporny

Mieszarka

[52]

PP, HDPE,
PS, PET

Piasek

Element
balastowy
instalacji
fotowoltaicznej

Wytłaczarka ślimakowa

[53]

PP, HDPE,
PS, PET

Stłuczka szklana

Płyty

Wytłaczarka ślimakowa

[54]

* Lateryt

– ceglastoczerwona skała osadowa używana w budownictwie
zużyte płyty CD oraz zużyte butelki plastikowe.

** Stosowano

6. Niekontrolowane uplastycznianie odpadów polimerowych w środowisku
W przypadku odpadów tworzyw polimerowych, które w sposób niekontrolowany
trafiły do środowiska naturalnego, mogą zaistnieć warunki, w których nastąpi niezamierzone uplastycznienie polimerów. Źródłem wysokiej temperatury mogą być procesy
naturalne takie pożary czy wybuchy wulkanów, ale przede wszystkim działalność człowieka, czyli palenie ognisk, traw oraz niekontrolowane spalanie odpadów. Uplastyczniony
polimer może posłużyć jako matryca czy też lepiszcze, które zwiąże ze sobą odłamki
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skał, ziarna piasku, cząstki tworzyw polimerowych i materiały organiczne (muszle,
drewno, szczątki roślin) w wyniku czego może powstać twardy, „sztuczny konglomerat,
określany w literaturze jako plastiglomerate”. Konglomeraty zawierające plastik po raz
pierwszy zostały odnalezione na plaży Kamilo na Hawajach w 2014 roku [55] (rys. 9),
ale do 2022 roku odnaleziono przykłady tego typu aglomeratów na całym świecie [5658]. Konglomeraty odnalezione w 2014 roku tworzyły zespolone, odróżnialne elementy
sklejone w jedną całość za pomocą polimerów (rys. 9), natomiast w kolejnych latach
udokumentowano występowanie konglomeratów przypominających naturalne skały czy
kamienie (rys. 10).

Rysunek 9. Konglomeraty „plastiglomerate” odnalezione na Hawajach w 2014 [55]

Rysunek 10. „Plastiglomeraty” przypominające kamienie odnalezione na plaży w południowo – zachodniej
Anglii [56]
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Zestalone konglomeraty cechuje duża gęstość, wysoka odporność na wietrzenie
chemiczne a także pękanie i ścieranie, co sprawia, że mogą być deponowane na dnie
zbiorników wodnych i w ten sposób stać się składnikami skał osadowych [59, 60].
Plastiglomeraty można traktować jak kompozyty powstające w sposób nieintencjonalny.
Ich podobieństwo do naturalnych kamieni i odporność na czynniki mechaniczne pozwala
przypuszczać, że kompozyty wytwarzane w celowy sposób również będą odporne na
działanie czynników środowiskowych i korozję chemiczną.

7. Wnioski
Zaprezentowane w pracy przykłady wykorzystania odpadów jako zamienników
surowców do produkcji betonu i ceramiki budowlanej reprezentują jedynie fragment
szeroko zakrojonych badań nad poszukiwaniem sposobów na jednoczesną poprawę
niektórych cech użytkowych materiałów budowlanych, obniżenie kosztów produkcji
oraz ograniczenie śladu węglowego. Wykorzystanie kompozytów polimerowych, w których
polimery mogą pełnić zarówno funkcję wzmocnienia, jak również, po uprzednim uplastycznieniu, funkcję osnowy, dobrze wpisuje się w wytyczne Unii Europejskiej dotyczące zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym. Dzięki obiecującym
wynikom prac można przypuszczać, że w najbliższej przyszłości sektor przetwórstwa
polimerów odpadowych zajmujący się wytwarzaniem materiałów budowlanych będzie się
dynamicznie rozwijał. Wprowadzenie nowoczesnych i wyspecjalizowanych urządzeń
umożliwi produkowanie kompozytów w skali przemysłowej. Lepsza kontrola oraz
automatyzacja procesu pozwoli na uzyskanie wyrobów o parametrach wytrzymałościowych przewyższających te opisane w literaturze, co pozwoli wprowadzić na rynek nowe
materiały budowlane przeznaczone do budowy konstrukcji wymagających lekkości
i jednocześnie ograniczenia przenikania wilgoci. Ogromny potencjał wynikający z możliwości traktowania odpadu jako surowca daje nadzieję na ograniczenie negatywnego
wpływu produkcji materiałów budowlanych na środowisko oraz równoczesne zmniejszenie ładunku odpadów polimerowych zanieczyszczających środowisko. Znamiennym
jest, że zdecydowana większość propozycji wykorzystania odpadów polimerowych prowadzona jest przez badaczy z krajów azjatyckich, w których ogrom zużytych wyrobów
z tworzyw sztucznych trafiających w sposób niekontrolowany do środowiska [61]
stanowi jeszcze większy problem niż ma to miejsce w Europie.
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Upcycling komunalnych odpadów polimerowych do materiału budowlanego
Streszczenie
W niniejszej pracy odpowiemy na kilka pytań. Pierwszym z nich będzie pytanie dotyczące przyszłości świata
i perspektyw jego rozwoju z perspektywy produkcji materiałów budowlanych. Drugim są założenia dotyczące gospodarki cyrkularnej i zrównoważonego rozwoju wymuszające, czy też raczej przyspieszające,
zmiany w myśleniu o projektowaniu materiałów. Trzecim i ostatnim jest pytanie dotyczące tego, jak wykorzystać upcycling materiałów polimerowych tak, by rozwiązać problem deponowania odpadów polimerowych na składowiskach odpadów i wprowadzić na rynek nowe materiały budowlane. Na podstawie przeglądu
literatury wyciągniemy wnioski dotyczące perspektyw rozwoju branży budowlanej, odczuwającej skutki
stale rosnących kosztów produkcji i zmagającej się z koniecznością ograniczenia negatywnego odziaływania
produkcji na stan środowiska naturalnego.
Słowa kluczowe: recykling, upcykling, downcykling, kompozyty polimerowe, gospodarka cyrkularna

Upcycling of municipal polymer waste into material construction material
Abstract
In this paper, we will answer some questions. The first will be the question about the future of the world and
its development prospects from the perspective of the production of building materials. The second are the
assumptions about the circular economy and sustainable development that force, or rather accelerate, changes
in thinking about material design. The third and final question is how to use the upcycling of polymeric
materials to solve the problem of disposing of plastic waste in landfills and introduce new building materials
into the market. Based on the literature review, we will draw conclusions about the development prospects
of the construction industry, which is affected by constantly growing production costs and struggles with the
need to reduce the negative impact of production on the natural environment.
Keywords: recycling, upcycling, downcycling, polymer composites, circular economy
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Wykorzystanie ligniny i biomasy odpadowej
w oczyszczaniu roztworów wodnych
zawierających jony cynku
1. Wstęp/Wprowadzenie
Następstwem rozwoju przemysłowego ostatnich lat jest narastający problem zanieczyszczenia ekosystemu wodnego. Prawidłowa gospodarka wodna napotyka wiele problemów, do których zaliczyć należy zmniejszające się zasoby słodkiej wody na świecie,
których zużycie przewyższa możliwości jej odnowy oraz naturalne procesy samooczyszczania. Największym niebezpieczeństwem dla środowiska wodnego są zrzuty
ścieków przemysłowych i komunalnych do wód powierzchniowych lub do ziemi [1, 2].
Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego (art. 122 ust. 1 pkt. 10) ujęto
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego [3], zmienionym przez Rozporządzenie Ministra Środowiska z 15 grudnia 2008 r. [4] – są to m.in. metale ciężkie.
Ilość ścieków odprowadzonych bez oczyszczania w 2018 r. wynosiła ok. 106 hm3.
Od wielu lat ogromnym problemem środowiskowym są obecne w ekosystemach metale
ciężkie. Do dziś obserwujemy problem związany z odpływem metali ciężkich polskimi
rzekami. Największe ładunki metali ciężkich odprowadzonych w 2018 r. dotyczyły
trzech pierwiastków: niklu, miedzi oraz cynku. Ich źródłem są przede wszystkim ścieki
przemysłowe pochodzące z zakładów metalurgicznych, farbiarskich, tekstylnych czy
produkcji środków ochrony roślin [1]. Uważa się, że obecność metali ciężkich (pierwiastków śladowych) w środowisku może być szkodliwa dla organizmów żywych,
w tym dla człowieka. To, co wyróżnia je spośród substancji toksycznych to trwałość
w środowisku (nie ulegają biodegradacji) i możliwość akumulowania się w tkankach,
prowadząca do koncentracji w łańcuchu pokarmowym. Zawartość cynku(II) w wodach
waha się w granicach od kilku do kilkuset µg/dm3. Należy podkreślić, że nawet te
pierwiastki, które są konieczne w niewielkich czy śladowych ilościach do prawidłowego
funkcjonowania organizmów żywych, w dużych stężeniach są toksyczne, zagrażając nie
tylko obecnej w nich faunie i florze, ale i człowiekowi, dlatego niezmiernie istotne jest
poszukiwanie efektywnych metod ich usuwania [2, 5]. W technologii oczyszczania
wody i ścieków z powodzeniem stosuje się metody adsorpcyjne oraz wymianę jonową,
procesy membranowe, które są stosunkowo drogie [1, 2, 6].
Priorytetem staje się poszukiwanie i otrzymywanie nowych adsorbentów do usuwania metali ciężkich z wody. Spośród wymienionych wyżej metod najczęściej stosowana
i wydajna w usuwaniu metali ciężkich ze ścieków jest adsorpcja.

p.miros-kudra@ibwch.lodz.pl, Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny, Grupa Badawcza Biopolimerów, www.ibwch.lodz.pl.
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Proces ten polega na zatrzymywaniu molekuł, atomów lub jonów na powierzchni lub
granicy faz fizycznych [7]. Obejmuje fazę stałą (sorbent) i fazę ciekłą (rozpuszczalnik)
zawierające rozpuszczone substancje, które mają być sorbowane. Jony metali są przyciągane i wiązane przez złożone procesy, na które wpływa kilka mechanizmów obejmujących chemisorpcję, kompleksowanie, adsorpcję na powierzchni i porach, wymianę
jonową, chelatację, adsorpcję siłami fizycznymi, uwięzienie w naczyniach włosowatych
i międzybrylarnych oraz przestrzeniach strukturalnej sieci polisacharydów w wyniku
gradientu stężeń oraz dyfuzji przez ścianę komórkową i błonę [8]. Powierzchniowe
grupy funkcyjne obecne na powierzchni sorbentu mogą silnie oddziaływać z ciężkimi
jony metali. W układzie wodnym powierzchnia sorbentu przyjmuje ładunek ujemny, co
ma znaczenie dla adsorpcji dodatnio naładowanych jonów metali z roztworów
modelowych [7, 8]. Niektóre biosorbenty są nieselektywne i wiążą się z szeroką gamą
metali ciężkich bez określonego priorytetu, podczas gdy inne są specyficzne dla
niektórych rodzajów metali w zależności od ich składu chemicznego.
Często stosowanym adsorbentem są materiały charakteryzujące się wysoką wytrzymałością mechaniczną i chemiczną, do których należą syntetyczne żywice jonowymienne
i żywice chelatujące. Z uwagi na ich właściwości zagospodarowanie takich sorbentów
po zużyciu jest względnie kłopotliwe, co sprawia, że nie są one przyjazne dla środowiska
[9]. Przeważająca ilość tego typu żywic wytwarzana jest na drodze przeróbki ropy
naftowej (nieodnawialnego źródła energii), a po zużyciu składowane są na wysypiskach
śmieci lub spalane. Postępowanie takie skutkuje często wtórnym skażeniem środowiska,
ponadto tego typu syntetyczne polimery nie ulegają biodegradacji i nie są odnawialne
[9, 10].
Troska o środowisko naturalne wymaga rozwoju „zielonych” technologii przemysłowych między innymi poprzez zagospodarowanie produktów odpadowych, a także
zmusza do poszukiwania i opracowywania nowatorskich, względnie dostępnych materiałów i technik które w przyszłości będą przeciwdziałać nadmiernej akumulacji metali
ciężkich w środowisku. W ciągu ostatnich kilku lat poszukiwanie nowych tanich
sorbentów stało się ważnym, szeroko analizowanym zagadnieniem. Istotą problemu jest
zastąpienie drogich tradycyjnych sorbentów tanimi, które często są produkowane z materiałów odpadowych i produktów ubocznych. Takie naturalne sorbenty nie wymagają
regeneracji i mogą być po procesie adsorpcji spalone, zeszkliwione, kompostowane [11].
Nową, wyłaniającą się alternatywną technologią oczyszczania roztworów (w tym
ścieków) z metali ciężkich jest biosorpcja, czyli sorpcja na surowcach pochodzenia
biologicznego. Jest ona przyjazną środowisku techniką oczyszczania wodnych rozcieńczonych roztworów przez określone rodzaje nieaktywnej biologicznie lub martwej
biomasy, opartą na ich właściwościach. Jest to możliwe dzięki obecności w ich molekułach
określonych grup funkcyjnych biorących udział w adsorpcji jonów metali. Stąd spore
zainteresowanie naukowców biomasą roślinną, m.in. otrębami owsianymi, łuską ryżową,
włóknem kokosowym czy korą sosnową i wieloma innymi odpadami biomasowymi,
które wykazują możliwość „dowiązania” jonów metali ciężkich w roztworach wodnych
[12-18], w skład której wchodzą m.in. ligniny, mogące pełnić funkcje sorbentów.
Lignina jest biopolimerem występującym w ścianach komórkowych roślin, plasuje
się na drugim miejscu najbardziej rozpowszechnionych polimerów naturalnych naszej
planety. Obok celulozy, a także hemiceluloz jest jednym ze składników biomasy drzewnej.
Jej zawartość jest zróżnicowana, kształtuje się średnio na poziomie 20% całkowitej masy
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drewna w zależności od rodzaju rośliny (niższe wartości w drewnie tropikalnym i subtropikalnym, a wyższe w drewnie iglastym z drzew iglastych) [19, 20].
Biopolimer ten w przemyśle celulozowo-papierniczym stanowi głównie produkt
uboczny w postaci ługów powarzelnych i powstaje w procesie roztwarzania drewna.
W chwili obecnej ekstrakcja ligniny z ługu czarnego nie jest jeszcze powszechnie
stosowana na skalę przemysłową, a jej główne wykorzystanie rozpatruje się w aspekcie
zysku energetycznego wynikającego z faktu, że sucha substancja ługu czarnego dzięki
dużej zawartości związków organicznych jest palna [21-25].
Rozpatrując budowę molekularna cząsteczki ligniny należy zwrócić uwagę, iż jest to
związek polimolekularny którego podstawowymi elementami strukturalnymi są pochodne
fenylopropanu. Jednostki te występują w ligninie w trzech zasadniczych formach strukturalnych: szkielet p-hydroksyfenylopropanowy, szkielet gwajakolowy, szkielet syryngilopropanowy. Typowymi reprezentantami tych struktur jest w ligninie: alkohol
p-kumarylowy, koniferylowy i synapylowy [26, 27].
Lignina odznacza się znaczną ilością grup funkcyjnych wpływających na jej reaktywność. Do tych grup należą m.in. grupy: metoksylowe, hydroksylowe, karboksylowe,
fenolowe, eterowe, karbonylowe oraz ketonowe, co sprawia, że może być jednym
z potencjalnych, tanich oraz łatwo dostępnych biosorbentów jonów metali szkodliwych
dla środowiska. Mechanizm adsorpcji jonów na powierzchni ligniny opiera się na reakcji
właśnie grup funkcyjnych ligniny, które mają zdolność do wiązania jonów metali poprzez
oddawanie pary elektronowej i tworzenia w ten sposób kompleksów w roztworze lub
nowych wiązań chemicznych z adsorbatem [28-30].
Przeglądając dostępną literaturę można wnioskować, że adsorbenty otrzymywane
z ligniny mogą zapewnić znaczące korzyści dla środowiska ze względu na jej stabilność,
biokompatybilność i szerokie rozpowszechnienie w przyrodzie. Dodatkowo, ze względu
na rozbudowany charakter strukturalny ligniny – znaczna część grup funkcyjnych
występujących na jej powierzchni umożliwia trwałe wychwytywanie szkodliwych jonów
metali, z jednoczesnym ich efektywnym usunięciem z zanieczyszczonego środowiska
[31-37].
Wstępne rozeznanie rynku, znajomość trendów i kierunków rozwoju nowych technologii uwidoczniły potrzebę pełnego zagospodarowania surowców odpadowych lub/i
produktów ubocznych z przemysłu (m.in. celulozowo-papierniczego) do potencjalnego
przetwarzania środkami przyjaznymi środowisku naturalnemu w celu otrzymania
nowych produktów masowego zastosowania.

2. Część doświadczalna
2.1. Cel i zakres badań
Celem pracy było zbadanie zdolności sorpcji jonów cynku z roztworów wodnych
przez produkty uboczne pochodzące z przemysłu celulozowo-papierniczego oraz odpadów
pochodzenia naturalnego. Badania dotyczyły możliwości sorbowania metali przez
ligninę wytrąconą z ługu czarnego wraz z wytypowanymi biosorbentami.
Proces oczyszczania wód przebiegał z wykorzystaniem układów wielowarstwowych
składających się z ligniny oraz biosorbentów.
Zasada metody polegała na przepuszczeniu roztworów wodnych zawierających jony
metali ciężkich przez różne frakcje polimerów naturalnych umieszczonych w szklanej
kolumnie filtracyjnej (rys. 1) celem eliminacji i sorpcji jonów metali. Otrzymany
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przesącz w dalszej części pracy poddany został analizie mającej na celu oznaczenie
stopnia wiązania jonów oraz określenie wydajności procesu, jak również oznaczenie
odzyskanych pierwiastków.
Wytypowane próby spełniają wymagania z obszaru zaawansowanych technologii
wpisujących się w założenia zrównoważonego rozwoju i gospodarki w obiegu zamkniętym [38], których koncepcja gospodarcza zakłada, by produkty, materiały oraz
surowce pozostały w gospodarce tak długo, jak jest to możliwe, a wytwarzanie odpadów
powinno być jak najbardziej zminimalizowane. W gospodarce o obiegu zamkniętym
istotne jest to, aby odpady – jeżeli już powstaną – były traktowane jako surowce wtórne,
dlatego też wytypowane frakcje lignin pochodzące m.in. z odpadów roślinnych
(przemysł leśny) oraz produkty ubocze przemysłu celulozowo-papierniczego wytrącone
jako osad z ługu czarnego świetnie wpisują się w/w założenia.

2.2. Metodyka badań
2.2.1. Wyodrębnienie frakcji ligninowych
Frakcje ligninowe wyodrębniano z ługu czarnego, który jako produkt uboczny uzyskano
po chemicznej obróbce drewna.
Ligninę z ługu czarnego wytrącano za pomocą kwasu siarkowego oraz wodorotlenku
sodu. Do ługu czarnego dodawano 1M H2SO4 do uzyskania wartości pH 2,0. Następnie
uzyskany osad odwirowywano. Osad odsączano przemywano 0,1M roztworem H2SO4
oraz wodą. Umytą i odsączoną ligninę suszono mieszając w temperaturze 50°C [39].

2.2.2. Badanie GPC wyodrębnionej ligniny
Badania lignin na poziomie molekularnym, obejmujące wyznaczanie funkcji
rozkładu mas molowych (MMD), średnich wartości mas molowych ( Mw , Mn ) oraz
wartości polidyspersji ( Mw / Mn ), wykonano, stosując metodę chromatografii żelowej
GPC/SEC. Analizę GPC/SEC przeprowadzono w roztworze: 0,5% LiCl w N,Ndimetyloacetamidzie (DMAc) przy prędkości przepływu 0.5ml / min. System GPC/SEC
firmy Agilent Technologies z pompą izokratyczną 1260 Iso Pump i autosamplerem 1260
ALS wyposażony był w detektor refraktometryczny Optilab T-rEX (Wyatt Technology).
Kalibrację kolumn przeprowadzono stosując standardy polistyrenowe. Wyniki analizy
GPC/SEC w postaci funkcji rozkładu mas molowych (MMD), średnich wartości mas
molowych( Mn , Mw ) oraz polidyspersji ( Mn / Mw ) obliczono, stosując metodę
kalibracji konwencjonalnej, wyrażając wyniki w jednostkach standardów
kalibracyjnych.

2.2.3. Badania grup funkcyjnych metodą FTIR
Analiza spektroskopii w podczerwieni z transformacją Fouriera pozwoliła uzyskać
widma analizowanych adsorbentów, dzięki czemu możliwe było zdefiniowanie charakterystycznych grup funkcyjnych znajdujących się na powierzchni analizowanych prób.
Widma otrzymano, stosując spektrometr Nicolet iS50 o rozdzielczości: 4,000; wzmocnieniu: 4,0; prędkości skanowania: 0,4747; przesłonie: 85,00; liczbie skanów przy
zbieraniu tła oraz widma:32; czułości:80 [40, 41].

2.2.4. Analiza składu chemicznego prób
Analizę przeprowadzono zgodnie z normą PN-92/P-50092.
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2.2.5. Testy adsorpcji jonów cynku z modelowych roztworów wodnych.
Jako prekursor jonów metalu zastosowano nieorganiczną sól: sześciowodny azotan
cynku Zn(NO3)2*6H2O cz.d.a. (Chempur).
W serii przeprowadzonych badań w pierwszej kolejności zbadano zdolności sorpcyjne wszystkich wytypowanych prób w stałej temperaturze (25°C) i czasie czasie
(120 min), w różnym pH (4 i 7).
Badania sorpcji polegały na umieszczeniu porcji ok. 1 g sorbentu w kolbach
stożkowych o pojemności 250 ml i dodaniu 100 ml roztworu wodnego o odpowiednim
stężeniu jonu (10 mg/dm3) i odpowiednim pH (4, 7). Kolby następnie zakrywano
szklanym korkiem i inkubowano w wytrząsarce przez 120 minut w stałej temperaturze
25°C, przy obrotach wynoszących 155 obrotów na min. Po upływnie zadanego czasu
otrzymaną mieszaninę poddano filtracji pod zmniejszonym ciśnieniem. Próby zerowe
zawierające wyjściowe stężenie jonu cynku dla pH 4 i 7 również poddano procesowi
filtracji i sączenia.
Uzyskany przesącz poddano analizie, wykorzystując atomową spektrometrię absorpcyjną (AAS).

2.2.6. Badania AAS
Uzyskany przesącz poddano analizie AAS w celu określenia ilości jonów metali, jaka
nie została zaadsorbowana na sorbencie.
Badania analityczne oznaczenia cynku przeprowadzono metodą absorbancji spektrometrii atomowej (AAS, z ang.Atomic Absorption Spectroscopy). Wykorzystano tym
celu spektrometr ContrAA® 700.
Dzięki uzyskanym wynikom określono wydajność procesu adsorpcji na złożu. Przed
przystąpieniem do analizy wykonano krzywe wzorcowe roztworów wodnych jonów
cynku.
Wydajność procesu = (Co-C )/Co x 100%
Gdzie:
Co – stężenie początkowe jonów metalu [mg/dm3]
C – stężenie jonów metalu po upływie zadanego czasu prowadzenia procesu adsorpcji [mg/dm3]

2.2.7. Testy adsorpcji jonów cynku z modelowych roztworów wodnych
z wykorzystaniem kolumny filtracyjnej
W kolejnym etapie badań do testów adsorpcji wykorzystano kolumnę (rys. 1)
składającą się z ligniny i wytypowanych biosorbenwów, następnie przeprowadzono
serię testów sorpcji, pozwalających określić wpływ parametrów procesu na efektywność
usuwania jonów z roztworów wodnych:
• czas kontaktu jonu z adsorbentem;
• masę sorbentu;
• stężenie jonu;
• temperaturę prowadzenia procesu.
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Rysunek1. Schemat budowy kolumny filtracyjnej (opracowanie własne)

Badanie wpływu czasu prowadzenia procesu, przy stężeniu 10 mg/dm3 i 40 mg/dm3
cynku dla pH = 7, przeprowadzono przygotowując roztwór wodny zawierający ok.
10 mg/dm3 jonu cynku, odpowiednio pH = 7.
Przez odpowiednio przygotowaną kolumnę przepuszczano roztwór wodny cynku.
Stosunek masy sorbentu do masy adsorbata wynosił 0,5 g na 50 ml roztworu cynku.
Odebrany przesącz zawracano. Proces filtrowania i zawracania prowadzony był przez
okres 4 godz. Po upływie 30 min, 60 min, 120 min i 240 min pobierano ok. 10 ml
przesączu, filtrowano przez zestaw filtrujący i przekazywano na badanie AAS w celu
określenia ilości jonów metali, jaka nie została zaadsorbowana na złożu.
Badanie wpływu masy sorbentu przy stężeniu 10 mg/dm3 cynku przy pH = 7
przeprowadzono, przygotowując roztwór wodny zawierający ok. 10 mg/dm3 jonu cynku,
odpowiednio o pH = 7. Stosunek masy sorbentu do masy adsorbata wynosił 1 g na 50 ml
roztworu cynku oraz 2 g/50 ml roztworu cynku.
Przez przygotowaną kolumnę (rys. 1) przepuszczano roztwór wodny cynku.
Odebrany przesącz był zawracany. Proces filtrowania i zawracania prowadzony był
przez okres 1 godz. Po tym czasie pobierano ok. 10 ml przesączu, filtrowano przez
zestaw filtrujący i przekazywano na badanie AAS.
Badanie wpływu temperatury na proces sorpcji przy stężeniu 10 mg/dm3 cynku
przy pH=7 przeprowadzono, przygotowując roztwór wodny zawierający ok. 10 mg/dm3
jonu cynku odpowiednio o pH = 7. Stosunek masy sorbentu do masy adsorbata wynosił
0,5 g na 50 ml roztworu cynku.
Przygotowaną kolumnę wraz z kolbą odbierającą umieszczono w łaźni wodnej
w temp. 40°C. Odebrany przesącz był zawracany. Proces filtrowania i zawracania
prowadzony był przez okres 1 godz. Po tym czasie pobierano ok. 10 ml przesączu, filtrowano przez zestaw filtrujący i przekazywano na badanie AAS.
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3. Wyniki badań
3.1. Wyodrębnianie lignin z ługu czarnego
Podstawowym szkieletem budującym cząsteczkę ligniny są jednostki fenylopropanowe (gwajacylopropanowe, syryngilopropanowe, p-hydroksyfenylopropanowe).
Dodatkowo wewnętrzne pierścienie jednostki połączone są wiązaniami węgiel-węgiel
oraz wiązaniami alkilo-arylowymi. Przynależne do tego pierścienia jednostki zawierają
wolne grupy -OH o charakterze fenolowym oraz grupy karbonylowe (ketonowe).
Kolejne jednostki połączone są między sobą wiązaniami eterowymi [26, 27].
Założeniem tego etapu badań było wyodrębnienie lignin z ługu czarnego. Uzyskano
frakcje ligninowe wydajności ok 45 g/dm3 ługu czarnego.

3.2. Analiza GPC
Dzięki analizie zbadano strukturę ligniny, oznaczając wagowo-średnią jej masę
molową na poziomie 5 900 g/mol wg. PS oraz polidyspersję (Mw/Mn) na poziomie 2,20.
Pik pochodzący od badanej próbki częściowo pokrywa się z pikiem pochodzącym od
zastosowanego eluentu (0,5% LiCl/DMAc), o czym świadczy niesymetryczny wykres
MMD
Rezultaty analizy GPC umieszczono w tabeli 1 i na rysunku 2.
Tabela. 1. Wyniki analizy GPC próby ligniny wyrażone w jednostkach standardów

Mn
[g/mol wg PS]
2 710

Mw
[g/mol wg PS]
5 970

Mw/Mn
2,20

Rysunek 2. Rozkład masy cząsteczkowej ligniny

3.3. Analiza FT-IR
Na podstawie przeprowadzonej analizy fizykochemicznej identyfikującej grupy
funkcyjne potwierdzono możliwość użycia wytypowanych prób w procesie sorpcji jako
efektywnych sorbentów jonów metali ciężkich. Zdolności te determinowane są obec-
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nością charakterystycznych grup funkcyjnych zdolnych wychwytywać jony cynku.
Badanie struktury powierzchniowych grup: otrębów owsianych, łuski ryżowej, włókna
kokosowego, kory sosnowej oraz ligniny wykonano spektroskopem w podczerwieni
z transformatą Fouriera metodą osłabionego całkowitego odbicia (FT-IR, ang. Fourier
Transform Infrared Spectroscopy) z przystawką odbiciową ATR (ang. Attenuated Total
Reflectance).
Stwierdzono, że uzyskane widma dla frakcji ligninowych są charakterystyczne dla
struktur ligninowych. W badanych próbach występują charakterystyczne krzywe absorpcji
przy długościach fali (3400 cm-1) odpowiadającym grupom hydroksylowym (-OH)
i wiązaniom C-H odpowiadającym znajdujących się w łańcuchu alifatycznym ligniny –
3430 cm-1 (rys. 3). Pasma przy 2930 cm-1 odpowiadają grupom metylowym, metylenowym
i metoksylowym w jednostkach gwajacylosyringilowych ligniny. Charakterystyczne
pasma dla ligniny występują przy długości fali 1600 i 1500 cm-1 oraz 1450-1426 cm-1
Odpowiadają one aromatycznym wiązaniom C-H. Pasma 1713 odpowiadają grupom
karboksylowym, natomiast pasma w 1460 i 1420 cm-1 związane są z obecnością w badanych próbkach asymetrycznych odkształceń grup C–H w jednostkach gwajacylopropanowej i gwajacylosyrigilowej. Długość fali 1214 cm-1 odpowiada aromatycznym
pierścieniom gwajacylowym, które są charakterystyczne dla ligniny. Natomiast pasma
1116 i 1035 cm-1 potwierdzają obecność grup syringilowych [42].

Rysunek 3. Widmo FT-IR dla prób ligniny

Badanie spektroskopowe potwierdziło, iż struktury wytypowanych sorbentów stanowią mieszaninę substancji, w której dominują grupy hydroksylowe, karboksylowe i karbonylowe. Grupy powierzchniowe pełnią rolę centrów aktywnych i są w największym
stopniu odpowiedzialne za właściwości adsorpcyjne sorbentów. Duża ilość grup funk-
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cyjnych może tłumaczyć otrzymanie wysokich wyników sorpcji jonów cynku [43].
Przykładowe widmo analizy FT-IR zaprezentowano dla próby ligniny (rys. 3).

3.4. Analiza chemiczna
Badania prowadzono wg normy PN-92/ P-50092. Wyniki otrzymanych badań zaprezentowano w tabeli 2.
Tabela 2. Skład chemiczny surowców roślinnych

Celuloza
Lignina

Otręby
owsiane
5,61
5,72

Zawartość analizowanych frakcji [%]
Łuska
Kora
Włókno
ryżowa
sosnowa
kokosowe
44,3
25,6
40,7
29,6
45,2
45,8

Analizując otrzymane wyniki, można stwierdzić, iż największą zawartość celulozy
otrzymano dla prób łuski ryżowej i włókna kokosowego, natomiast dla prób kory sosnowej
i włókna kokosowego lignina jest frakcją występująca w największym procencie.
Według danych literaturowych frakcje wykazujące możliwość sorbowania jonów
metali cynku to frakcje celulozy i ligniny, natomiast w przypadku prób otrąb owsianych
sorpcja zachodzi dzięki dużej obecność β-glukanów [44].

3.5. Testy adsorpcji jonów cynku z modelowych roztworów wodnych

Wydajność adsorpcji, [%]

Badania sorpcji polegały na umieszczeniu porcji ok. 1 g sorbentu w oddzielnych
kolbach stożkowych o pojemności 250 ml i dodaniu 100 ml roztworu wodnego o odpowiednim stężeniu jonu (10 mg/dm3) i odpowiednim pH (4, 7). Kolby zakrywano
szklanym korkiem i inkubowano w wytrząsarce przez 120 minut w stałej temperaturze
25°C przy 155 obrotach na minutę. Po upływnie zadanego czasu otrzymaną mieszaninę
poddano filtracji pod zmniejszonym ciśnieniem przy zastosowaniu odpowiedniego
zestawu sączków, a przesącz przekazano na badania AAS.
Uzyskany przesącz poddano analizie AAS, a wyniki zaprezentowano na rysunku 4.
100

80
60
pH=4

40

pH=7

20
0
Otręby
Kora
Włókno Łuska
owsiane sosnowa kokosowe ryżowa
Nazwa sorbentu

Lignina

Rysunek 4. Wydajność usuwania jonów Zn (10 mg/dm3) z roztworów wodnych dla wytypowanych prób przy
zmiennym pH
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Badania prowadzono w dwóch powtórzeniach. Uzyskane wyniki wskazują, iż każda
z wytypowanych prób posiada zdolność do sorbowania jonów cynku. Największe
powinowactwo do jonów cynku po czasie 120 min, a zarazem najskuteczniejszym
sorbentem pochodzenia naturalnego są próby kory sosnowej i włókna kokosowego.
Lignina sorbuje ok. 65 % jonów cynku. Proces sorpcji jest zależny pH w przypadku prób
łuski ryżowej. Zależność wydajności procesu od pH determinowana jest w głównej
mierze przez charakterystyczne grupy funkcyjne znajdujące się na powierzchni adsorbentów. Wyższe wartości adsorpcji uzyskano w pH obojętnym dla prób łuska ryżowa.
Po analizie uzyskanych wyników AAS do dalszych badań wytypowano próby
biomasy odpadowej: kory sosnowej, włókna kokosowego oraz ligniny. Biomasa ta nie
pęczniała w środowisku wodnym tak jak miało to miejsce w przypadku prób otrąb
owsianych, a sam proces sorpcji nie był pH zależny.

3.5.1. Wpływ czasu kontaktu jonu z sorbentem i stężenia adsorbata
Przez przygotowaną kolumnę (rys.1) przepuszczano roztwór wodny cynku o stężeniu
10 mg/dm3 oraz 40 mg/dm3 w pH = 7. Czas 1 pełnego przepływu przez kolumnę wynosił
ok. 1,5 min. Stosunek masy sorbentu do masy adsorbata wynosił 0,5 g na 50 ml roztworu
cynku. Odebrany przesącz był zawracany. Proces filtrowania i zawracania prowadzony
był przez okres 4 godz. Po upływie 30 min, 60 min, 120 min i 240 min pobierano ok. 10 ml
przesączu, filtrowano przez zestaw filtrujący i przekazywano na badanie AAS.

Rys.5. Wpływ czasu prowadzenia procesu i stężenia adsorbata na wydajność sorpcji

Analizując otrzymane wyniki prezentowane na rysunku 5, można stwierdzić, że
początkowo proces adsorpcji przebiega bardzo szybko. Równowaga adsorpcji ustaliła
się po upływie ok. 120 min.
W przypadku stężenia jonów 10mg/dm3 po 240 min. odnotowano wydajność na
poziomie ok. 83%, natomiast dla 40mg/dm3 nieco mniejszą: 76%.
Wraz ze wzrostem stężenia jonu cynku maleje skuteczność jego adsorpcji. Związane
jest to z częściowym wysyceniem miejsc aktywnych na powierzchni sorbentu, zdolnych
do wychwytu jonów metalu. Wzrost ilości jonów metali w roztworze powodował
zwiększeni konkurencyjności o centra aktywne, przez co proces adsorpcji przebiegał
mniej efektywnie [45].
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3.5.2. Wpływ masy sorbentu na proces adsorpcji

p j , [%]

Stosunek masy sorbentu do masy adsorbata wynosił 1 g na 50 ml roztworu cynku
oraz 2 g na 50 ml roztworu cynku.
Przez kolumnę przepuszczano roztwór wodny cynku. Czas 1 pełnego przepływu
przez kolumnę wynosił odpowiednio: 2,5 min oraz 5 min. Odebrany przesącz zbierany
był w kolbie i zawracany. Proces filtrowania i zawracania prowadzony był przez okres
1 godz. Po tym czasie pobierano ok. 10 ml przesączu, filtrowano przez zestaw filtrujący
i przekazywany na badanie AAS.
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Rysunek 6. Wpływ masy sorbentu układu na wydajność sorpcji jonów cynku.
Proces prowadzony przez 1 godzinę

W badaniach analizowano również wpływ masy sorbentu na efektywność procesu.
Wyniki zaprezentowane na rysunku 6 wskazywały, iż wraz ze wzrostem masy zastosowanych sorbentów zwiększeniu ulegała efektywność prowadzonego procesu. Spowodowane było to zwiększeniem powierzchni kontaktu z adsorbantem oraz zwiększeniem
ilości występujących na jego powierzchni charakterystycznych grup funkcyjnych, które
determinują zdolności sorpcyjne. Dla kolumny zawierającej masy po 2 g każdego złoża
uzyskano wartości powyżej 90% wydajności.

3.5.3. Wpływ temperatury adsorpcji
Temperatura jest uznawana za jeden z ważniejszych parametrów wpływających na
efektywność procesu adsorpcji jonów metali ciężkich. Wzrost temperatury powinien
powodować zmiany w ilości zaadsorbowanych jonów. Badanie wpływu temperatury na
proces sorpcji przy stężeniu 10 mg/dm3 cynku przeprowadzono przygotowując roztwór
wodny zawierający ok. 10 mg/dm3 jonu cynku odpowiednio o pH=7. Stosunek masy
sorbentu do masy adsorbata wynosił 0,5 g na 50 ml roztworu cynku.
Przez tak przygotowana kolumnę przepuszczano badany roztwór. Kolba odbierająca
przesącz, jak i roztwór cynku umieszczone były w łaźni wodnej o temperaturze 40°C.
Czas 1 pełnego przepływu przez kolumnę wynosił odpowiednio 1,5 min. Odebrany
przesącz zbierano w kolbie i zawracano. Proces filtrowania i zawracania prowadzono
przez okres 1 godz. Po tym czasie pobierano ok. 10 ml przesączu, filtrowano przez zestaw
filtrujący i przekazywany na badanie AAS. Wyniki analizy zaprezentowano na rysunku 7.
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Rys.7. Wpływ temperatury układu na wydajność sorpcji jonów cynku

Wzrost temperatury wpłynął korzystnie na efektywność sorpcji na wybranych złożach Według danych literaturowych wzrost temperatury układu reakcyjnego spowodowało zmniejszenie lepkości roztworu, co skutkuje wzrostem szybkości dyfuzji jonów
do powierzchni adsorbata oraz rozszerzeniem porów i aktywacji adsorbata [45]. Maksymalna wydajność procesu osiągnięta dla stężenia 10 mg/dm3 w temp. 40°C wynosiła ok.
90% dla pH = 7.

4. Wnioski
1. Z ługu powarzelnego wyodrębniono frakcje ligninowe z wydajnością na poziomie
45 g/dm3.
2. Badania GPC potwierdziły, iż masa cząsteczkowa uzyskanej frakcji ligninowej,
zgodnie z danymi literaturowymi, mieści się w granicach 4600-8000 g/mol.
3. Wszystkie wytypowane próby sorbują jony cynku.
4. Wytypowane próby do budowy złoża absorbują jony cynku na poziomie 70%, co
wskazuje na silne powinowactwo sorbentu do badanego jonu.
5. Badania FTIR ugrupowań powierzchniowych surowców odpadowych wykazały
obecność układu pasm w obszarze 3250-3400 cm-1 odpowiadającym drganiom
wiązań v(O-H) mogących pochodzić od alkoholi, fenoli i kwasów karboksylowych,
a także wewnątrzcząsteczkowych wiązań wodorowych celulozy. Szerokość tych
pasm jest charakterystyczna dla węglowodanów z powodu występowania w ich
strukturze wielu grup hydroksylowych. Ugrupowania te zdolne są do wiązania
jonów metali.
6. Temperatura prowadzenia procesu adsorpcji wpływa na efektywność usuwania
jonów metalu.
7. Dobór optymalnych parametrów procesu pozwolił na zwiększenie zdolności
sorpcji naturalnych sorbentów.
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Wykorzystanie ligniny i biomasy odpadowej w oczyszczaniu roztworów wodnych
zawierających jony cynku
Streszczenie
Wzrost urbanizacji i uprzemysłowienia negatywnie wpływa na gospodarke wodną. Nieoczyszczone zrzuty
ścieków wodnych pochodzących m.in z róznych gałęzi przemysłu czy oczyszczalni ściegów generują
ogromne ilości zanieczyszczeń, w skład których wchodza m.in metale ciężkie. Ich koncetracja w środowisku
przyczynia się do powstawania wielu niebezpieczeństw skutkujących w powikłania zdrowotne organizmów
żywych. Priorytetem staje się poszukiwanie i otrzymywanie nowych adsorbentów do usuwania metali
ciężkich z wody. W technologii oczyszczania wody i ścieków z powodzeniem stosuje się metody adsorpcyjne
oraz wymianę jonową, procesy membranowe. Spośród wymienionych wyżej metod najczęściej stosowana
i wydajna w usuwaniu metali ciężkich ze ścieków jest adsorpcja na złóżu żywic polimerowych.
Rozwój technologii w chwili uzyskania pierwszych żywic syntetycznych jonowymienncyh czy żywic
chelatujących, wykorzystywanych w oczyszczalniach scieków, skupił się na doskonaleniu metod syntezy
pod kątem produkcji takich tworzyw sztucznych, które charakteryzowałyby się dobrymi właściwościami
użytkowymi, wysoką trwałością, odpornością na działanie czynników fizykochemicznych oraz warunków
środowiskowych. Z uwagi na ich właściwości – zagospodarowanie takich sorbentów po zużyciu jest względnie
kłopotliwe, co sprawia, że nie są one przyjazne dla środowiska. Przeważająca ilość tego typu żywic wytwarzana jest na drodze przeróbki ropy naftowej (nieodnawialnego źródła energii), a po zużyciu składowane są
na wysypiskach śmieci lub spalane. Postępowanie takie skutkuje często wtórnym skażeniem środowiska,
ponadto tego typu syntetyczne polimery nie ulegają biodegradacji i nie są odnawialne. Nową, wyłaniającą
się alternatywną technologią oczyszczania roztworów (w tym ścieków) z metali ciężkich, jest biosorpcja,
czyli sorpcja na surowcach pochodzenia biologicznego. Jest ona przyjazną środowisku techniką oczyszczania wodnych rozcieńczonych roztworów przez określone rodzaje nieaktywnej biologicznie lub martwej
biomasy, opartą na ich właściwościach. Przeglądając dostępną literaturę można wnioskować, że adsorbenty
otrzymywane z ligniny mogą zapewnić znaczące korzyści dla środowiska ze względu na jej stabilność,
biokompatybilność i szerokie rozpowszechnienie w przyrodzie. Dodatkowo, ze względu na rozbudowany
charakter strukturalny ligniny – znaczna część grup funkcyjnych występujących na jej powierzchni umożli-
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wia trwałe wychwytywanie szkodliwych jonów metali, z jednoczesnym ich efektywnym usunięciem
z zanieczyszczonego środowiska.
Znajomość trendów i kierunków rozwoju nowych technologii uwidoczniły potrzebę pełnego zagospodarowania surowców odpadowych lub/i produktów ubocznych z przemysłu (m.in. celulozowo-papierniczego)
do potencjalnego przetwarzania środkami przyjaznymi środowisku naturalnemu w celu otrzymania nowych
produktów masowego zastosowania.
Zasada metody polegała na przepuszczeniu roztworów wodnych zawierających jony metali ciężkich przez
różne frakcje biomasy umieszczone w szklanej kolumnie filtracyjnej – celem eliminacji i sorpcji jonów
metali. Otrzymany przesącz w dalszej części pracy poddany został analizie mającej na celu oznaczenie stopnia
wiązania jonów oraz określenie wydajności procesu, jak również oznaczenie odzyskanych pierwiastków.
Wytypowane próby wpisują się w założenia zrównoważonego rozwoju i gospodarki w obiegu zamkniętym.
W gospodarce o obiegu zamkniętym istotne jest to, aby odpady – jeżeli już powstaną – były traktowane jako
surowce wtórne, dlatego też wytypowane próby: odpady rolne, leśne, frakcje lignin pochodzące m.in.
z produktów ubocznych przemysłu celulozowo-papierniczego wytrącone jako osad z ługu czarnego świetnie
wpisują się w powyższe założenia.
Słowa kluczowe: jony cynku, adsorpcja, biomasa, lignina

The use of lignin and waste biomass in the treatment of aqueous solutions
containing zinc ions
Abstract
The increase in urbanization and industrialization adversely affects water management. Untreated discharges
of water wastewater from various industries or sewage treatment plants generate huge amounts of pollutants,
including heavy metals. Their concentration in the environment contributes to many dangers resulting in
health complications of living organisms. The search for and production of new adsorbents for removing
heavy metals from water is becoming a priority. In the technology of water and wastewater treatment,
adsorption methods, ion exchange and membrane processes are successfully used. Among the abovementioned methods, the most frequently used and efficient in removing heavy metals from wastewater is
adsorption on a bed of polymer resins.
The development of technology at the time of obtaining the first and synthetic ion-exchange resins or
chelating gums used in sewage treatment plants focused on the improvement of synthesis methods in terms
of the production of such plastics, which would be characterized by good performance properties, high
durability, resistance to physico-chemical factors and environmental conditions . Due to their properties, the
management of such sorbents after use is relatively troublesome, which makes them not environmentally
friendly. Most of this type of resins is produced by processing crude oil (non-renewable energy source), and
after use they are landfilled or incinerated. Such a procedure often results in secondary contamination of the
environment, moreover, such synthetic polymers are not biodegradable and are not renewable. A new,
emerging alternative technology for the purification of solutions (including wastewater) from heavy metals
is biosorption, i.e. sorption on raw materials of biological origin. It is an environmentally friendly technique
for the purification of aqueous dilute solutions by specific types of biologically inactive or dead biomass,
based on their properties. Looking through the available literature, it can be concluded that lignin-derived
adsorbents can provide significant environmental benefits due to its stability, biocompatibility and wide
distribution in nature. In addition, due to the extensive structural nature of lignin, a significant part of the
functional groups present on its surface allows for the permanent capture of harmful metal ions, with
simultaneous effective removal from the polluted environment.
Knowledge of the trends and directions of development of new technologies has highlighted the need for full
management of waste materials and / or by-products from industry (including pulp and paper) for potential
processing with environmentally friendly agents in order to obtain new mass-use products.
The principle of the method was based on passing water solutions containing heavy metal ions through
various fractions of biomass placed in a glass filtration column in order to eliminate and sorption of metal
ions. The obtained filtrate was further analyzed in order to determine the degree of ion binding and to
determine the efficiency of the process as well as to determine the elements recovered.
The selected samples are in line with the assumptions of sustainable development and circular economy. In
a circular economy, it is important that the waste - if it is created - is treated as secondary raw materials,
therefore the selected samples: agricultural and forest waste, lignin fractions from e.g. from by-products of
the pulp and paper industry, precipitated as black liquor sediment fit perfectly with the above assumptions.
Keywords: zinc ions, adsorption, biomass, lignin
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