
 

 

 

 

 

 

 

Rozwiązania technologiczne  

XXI wieku –  

skutki i perspektywy rozwoju 

 

 Tom 1  



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Rozwiązania technologiczne  

XXI wieku –  

skutki i perspektywy rozwoju 

 

Tom 1 

 

 

 

 

 

 

Redakcja: 

Kamil Maciąg 

Joanna Kozłowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lublin 2022  



Wydawnictwo Naukowe TYGIEL składa serdeczne podziękowania 

zespołowi Recenzentów za zaangażowanie w dokonane recenzje  

oraz merytoryczne wskazówki dla Autorów. 

 

Recenzentami niniejszej monografii byli: 

• prof. dr hab. inż. Zbigniew Konopka 

• prof. dr hab. inż. Mirosław Wendeker 

• prof. dr hab. Piotr Żabiński 

• dr hab. Henryk Bąkowski 

• dr hab. inż. Włodzimierz Biniaś, prof. ATH 

• dr hab. inż. Mieczysław Jessa, prof. PP 

• dr hab. inż. Leszek Majkut 

• dr hab. Agnieszka Nowak-Brzezińska, prof. UŚ 

• dr hab. inż. Grzegorz Samołyk 

• dr Sławomir Gułkowski 

• dr inż. Daniel Lichoń 

• dr inż. Marcin Lijewski 

• dr inż. Jarosław Müller 

 

Wszystkie opublikowane rozdziały otrzymały pozytywne recenzje. 

 

 

Skład i łamanie:  

Monika Maciąg 

 

 

Projekt okładki:  

Marcin Szklarczyk 

 

 

Korekta: 

Ewelina Chodźko 

 

 

© Copyright by Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o. 

 

 

ISBN 978-83-67104-63-0 

 

 

Wydawca: 

Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o. 

ul. Głowackiego 35/341, 20-060 Lublin 

www.wydawnictwo-tygiel.pl   



Spis treści 

 

Paweł Andruloniw, Piotr Zwierzykowski, Karol Kowalik 

Analiza skupień dla skończonego  oraz ciągłego strumienia danych .................................. 7 

Karolina Goc, Joanna Kluczka, Grzegorz Benke, Karolina Pianowska, Joanna Malarz, 

Katarzyna Leszczyńska-Sejda 

Metody sorpcyjne w technologii odzysku  metali szlachetnych ........................................ 25 

Jacek Pawlicki, Adam Płachta 

Nowe rozwiązania technologiczne w procesach kształtowania objętościowego metali .. 57 

Aleksander Olejnik, Stanisław Kachel, Robert Rogólski, Łukasz Kiszkowiak 

Koncepcje projektowe i rozwiązania technologiczne dla bezzałogowych statków 

powietrznych na przykładzie demonstratorów technologii opracowanych w Wydziale 

Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa WAT ...................................................................... 77 

Justyna Jońca 

Nanocząstki tlenków metali i ich zastosowanie w konstrukcji czujników gazów ......... 104 

Tomasz Grudniewski, Marta Chodyka, Piotr Lichograj, Vladimir Golovko 

Kontrolowane zaburzenia topografii warstw otrzymywanych w procesie sputteringu 

magnetronowego jako metoda prowadząca do zwiększenia powierzchni czynnej  

ogniwa PV ........................................................................................................................... 128 

Mateusz Pietrzak 

Niestabilność częstotliwościowa oscylatorów kwarcowych – metody zapobiegania 

dryfowi częstotliwości w rezonatorach kwarcowych ....................................................... 138 

Jakub Kocjan, Stanisław Kachel, Robert Rogólski 

Kierunki optymalizacji konstrukcji  w aspekcie nowoczesnych rozwiązań  

podwyższających własności osiągowe śmigłowców........................................................ 157 

Leszek Majkut 

Uproszczony model wyznaczania współczynnika przenoszenia odkształceń w elemencie  

z powłoką antykorozyjną .................................................................................................... 172 

  



Krzysztof Adam, Kinga Kulik, Patrycja Kukuła, Karolina Tyrol, Kamil Ciołka, Kacper 

Bochenko, Anna Mainka, Tomasz Grychowski, Maria Hurnik 

Charakterystyka zanieczyszczeń pochodzących z materiałów konstrukcyjnych  

oraz innych źródeł wewnętrznych w pomieszczeniach biurowych .................................185 

Patrycja Kowalik, Dorota Kopyto, Mateusz Ciszewski, Szymon Orda,  Julita Sztandera, 

Katarzyna Leszczyńska-Sejda 

Inhibitory w technologii elektrorafinacji miedzi ...............................................................200 

Piotr Madej, Radosław Zybała, Marta Lewandowska, Łukasz Kortyka,  Łukasz Myćka, 

Dawid Sojka, Grzegorz Krawiec 

Zastosowanie analizy numerycznej mechaniki płynów w doborze optymalnych 

parametrów pracy separatora powietrzno-zakosowego typu „zig-zag” do recyklingu kabli 

miedzianych .........................................................................................................................212 

Magdalena Popczyk 

Elektrolityczne otrzymywanie i charakterystyka odporności korozyjnej  

stopów Ni-P..........................................................................................................................234 

Indeks Autorów ...................................................................................................................242 

  



 

7 

Paweł Andruloniw1, Piotr Zwierzykowski2, Karol Kowalik3  

Analiza skupień dla skończonego  

oraz ciągłego strumienia danych 

1. Wprowadzenie 

Analiza skupień jest jedną z metod nienadzorowanego uczenia maszynowego. Celem 

analizy skupień jest pogrupowanie danych w skupienia na podstawie podobieństw okre-

ślonych przez cechy grupowanych obiektów. Metody grupowania można podzielić na 

dwa typy w oparciu o sposób przetwarzania zbioru danych, są to grupowanie wsadowe 

oraz grupowanie ciągłe. 

Grupowanie wsadowe, zwane też grupowaniem offline, analizuje skończony zbiór 

danych, w całości znany w momencie rozpoczęcia analizy. Natomiast grupowanie 

ciągłego strumienia danych, zwane także grupowaniem online, analizuje zbiór danych, 

który w momencie rozpoczęcie analizy nie jest znany w całości, czyli przetwarza ciągły 

strumień danych, którego obiekty napływają w czasie [1]. W rozdziale przedstawiono 

możliwości wykorzystania metod grupowania do analizy ruchu wideo. 

Celem pracy jest zaprezentowanie metod analizy skupień oraz zbadanie możliwości 

wykorzystania metod grupowania wsadowego i ciągłego do określenia poziomu 

degradacji treści wideo w usłudze telewizyjne opartej o strumieniowanie adaptacyjne. 

Analiza ta została wykonana w oparciu o zbiór danych zebranych z dekoderów pro-

dukcyjnego systemu telewizyjnego zarządzanego przez operatora telekomunikacyjnego 

INEA. Zbiór danych obejmuje 20 tysięcy dekoderów i charakteryzuje się cechami typu 

numerycznego. Zaprezentowane metody grupowania oraz przeprowadzona analiza 

skupień odnosi się do zbiorów danych zawierających cechy ilościowe i nie obejmuje 

swoim zakresem zbiorów danych z cechami jakościowymi. Ze względu na obszerność 

zagadnienia grupowanie danych kategorycznych nie jest objęte niniejszą pracą. Rozdział 

został podzielony na pięć sekcji. W drugiej sekcji krótko opisano istniejące badania nad 

analizą jakości wideo, które są powiązane z tematyką pracy. W trzeciej sekcji zapre-

zentowano metody grupowania, typy algorytmów oraz cechy charakterystyczne dla 

wsadowej i ciągłej analizy skupień dla danych ilościowych. Kolejna sekcja opisuje zbiór 

danych pochodzący z usługi telewizyjnej wykorzystany w badaniach oraz jego właści-

wości. W piątej sekcji przedstawiono, w jaki sposób analiza skupień może zostać wyko-

rzystana do poszukiwania degradacji w usłudze wideo. Ostatnia sekcja zawiera podsumo-

wanie oraz proponowany zakres dalszych badań. 

2. Ocena jakości wideo 

Ocena jakości wideo i degradacji w usługach opartych o strumieniowanie adaptacyjne 

jest tematem często poruszanym. Ze względu na dążenie przez operatorów telekomuni-

 
1 pawel.andruloniw@doctorate.put.poznan.pl, Instytut Sieci Teleinformatycznych, Wydział Informatyki 

i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska, www.cat.put.poznan.pl. 
2 piotr.zwierzykowski@put.poznan.pl, Instytut Sieci Teleinformatycznych, Wydział Informatyki 

i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska, www.cat.put.poznan.pl. 
3 karol.kowalik@fiberhost.com, Departament Technologii i Innowacji, Fiberhost S.A., www.fiberhost.com.pl. 
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kacyjnych do świadczenia usług wideo o wyższym poziomie metody dotyczące poprawy 

wydajności sieci, jak i samej treści wideo mogą być rozważane. Algorytm K-means oraz 

metody klasyfikacji zostały wykorzystane do sprawdzenia czy osoba oglądająca treść 

wideo mogła doświadczyć pozytywnego lub negatywnego poziomu jakości QoE (ang. 

Quality of Experience). Pod uwagę wzięto głównie zacięcia, zmiany przepływności 

wideo czy też opóźnienie początkowe. Badanie obejmowało grupowanie wsadowe wraz 

z klasyfikacją w oparciu o dane zebrane z sieci komórkowych i cechowało się precyzją 

powyżej 96% [2]. Algorytm Video ATLAS oparty o metodę wektorów nośnych (ang. 

Support Vector Regression) może oceniać poziom jakości wideo na podstawie wystę-

powania zacięć w trakcie oglądania treści czy też cech powiązanych z czasem wystąpienia 

błędów [3]. Algorytm oparty o uczenie przez wzmacnianie został wykorzystany do 

zwiększenia poziomu jakości wideo dla adaptacyjnego strumienia w urządzeniach urucho-

mionych w różnych środkach transportu zbiorowego [4]. Algorytm oparty o szczytowy 

stosunek sygnału do szumu (PSNR), parametr VMAF (ang. Video Multimethod 

Assessment Fusion) i poziom przepływności strumienia wideo został zaproponowany 

w celu analizy jakości kodowania, zacieć wideo i początkowego opóźnienia odtwarzania 

strumienia wideo związanego z nasyceniem się bufora odtwarzacza [5]. Predyktor 

Hammersteina-Wienera został wykorzystany do stworzenia ewaluatora jakości wideo 

o nazwie Time-varying QoE Indexer, który uwzględnia zależności pomiędzy kolejnymi 

zacięciami. Analizując treść wideo oraz postrzeganą jakość, zwraca wynik obliczonej 

oceny QoE [6]. Uczenie nienadzorowane zostało wykorzystane razem z mapami samo-

organizującymi się do stworzenia modelu pozwalającego na ocenę QoE w usługach 

IPTV (ang. Internet Protocol Television). Ocena została uzyskana w odniesieniu do źródła 

tzw. metoda pełnej referencji (ang. full-reference) i opierała się o widoczne zniekształ-

cenia oraz utratę pakietów. Metoda ta pozwalała na uzyskanie oceny w systemach 

telewizji ogólnodostępnej (ang. broadcast TV) [7]. 

3. Metody grupowania 

Metody grupowania z punktu widzenia wielkości zbioru danych można podzielić na 

metody niebiorące pod uwagę skali danych podczas analizy oraz metody skalowalne. 

Metody nieskalowalne nie korzystają między innymi z dodatkowego przetwarzania zwią-

zanego z ilością danych, czy też wykonywania obliczeń w sposób rozproszony. Algo-

rytmy takie doskonale radzą sobie z przetwarzaniem zbioru danych, który jest w całości 

znany w momencie rozpoczęcia obliczeń. Metody skalowalne są lepiej zoptymalizo-

wane do przetwarzania zbiorów danych typu big data, czy też strumienia danych [8]. 

Z punktu widzenia przynależności obiektów, grupowanie można podzielić na twarde 

(ang. hard clustering) oraz miękkie (ang. soft clustering).  

3.1. Typy algorytmów 

Algorytmy analizy skupień bazują na określonych metodach w celu grupowania 

obiektów wejściowych. Do najbardziej popularnych metod zaliczamy: hierarchiczne, 

oparte o podział, oparte o siatkę, gęstościowe oraz oparte o model (rys. 1) [9].  
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Rysunek 1. Podział metod analizy skupień 

3.1.1. Metody hierarchiczne 

Algorytmy hierarchiczne można podzielić na aglomeracyjne (ang. agglomerative) 
lub dzielące (ang. divisive). Pierwszy typ zakłada, że początkowo każdy obiekt tworzy 
osobną grupę, w kolejnych krokach grupy łączą się w coraz większe skupiska w oparciu 
o metryki łączenia grup. Taka agregacja nazywana jest metodą bottom-up. Druga metoda, 
nazywana top-down, działa w sposób odwrotny i rozpoczyna od jednego skupiska, 
w którym znajdują się wszystkie obiekty, każdy kolejny krok dzieli większe skupiska na 
mniejsze. Działanie algorytmów hierarchicznych może być przedstawione za pomocą 
dendrogramu lub diagramu woronoja, który pokazuje, w jaki sposób następuje agregacja 
lub podział na skupiska. Przykładowe algorytmy oparte o metody hierarchiczne to 
BIRCH [10], Chameleon [11] czy też LIMBO [12].  

3.1.2. Metody oparte o podział 

Algorytmy podziałowe dzielą zbiory na określoną, z góry ustaloną liczbę grup. 
Obiekty mogą być dobierane do grup w oparciu o wybraną miarę odległości. Najbardziej 
znane algorytmy to k-średnich (ang. K-means) oraz k-medoidów (ang. K-medoids). 
Pierwszy z nich określa skupiska za pomocą centroidów, do których obliczana jest od-
ległość od każdego z obiektów, a następnie przypisana zostaje grupa reprezentowana przez 
najbliższy centroid. W następnym kroku obliczane są nowe środki skupień w oparciu 
o średnią arytmetyczną współrzędnych obiektów należące do grup. Cała procedura jest 
iteracyjnie powtarzana, aż do wyczerpania obiektów, które mają zostać pogrupowane. 
Algorytm k-medoidów zakłada, że pojedyncze skupisko jest reprezentowane przez 
medoid, czyli obiekt, który już należy do danej grupy i posiada najmniejszą sumę odle-
głości do wszystkich innych obiektów w ramach grupy. Inne algorytmy oparte o podział 
to m.in. CLARANS [13] i CluStream [14]. 

3.1.3. Metody oparte na siatce 

Grupowanie w oparciu o siatkę wykorzystuje wielowymiarową przestrzeń, która po-
dzielona jest na skończoną liczbę komórek. Dla metod wykorzystujących stały rozmiar 
komórki (ang. fix up) – np. algorytm STING [15] – każdy wymiar przestrzeni dzielony 
jest na równe odległości, powodując organizowanie nieprzecinających się komórek. 
Każda komórka jest rozpatrywana jako oddzielne skupienie, a punkt, który znajduje się 
w obrębie komórki, przynależy do tego skupienia. Metody oparte o siatkę mogą także 
wykorzystywać zmienne (ang. adaptive) rozmiary komórek. W takich przypadkach 
komórki także się nieprzecinają, wymiary przestrzeni są dzielone na różne odległości, 
formując komórki o odmiennych wymiarach, znacznie redukując ich liczbę w stosunku 
do metod fix-up. Adaptacyjny podział przestrzeni wykorzystują m.in. algorytmy MAFIA 
[16] oraz OptiGrid [17].  



 

Paweł Andruloniw, Piotr Zwierzykowski, Karol Kowalik 
 

10 

3.1.4. Metody gęstościowe 

Metody gęstościowe przeprowadzają analizę skupień na podstawie określenia gęstości 

położenia punktów w obrębie sąsiedztwa. Definiowane są przynajmniej 3 typy punktów: 

punkt środkowy (ang. core), punkt graniczny (ang. border) oraz punkt odstający (ang. 

outlier). Punkt środkowy to punkt, który posiada co najmniej n określonych punktów 

w swoim sąsiedztwie, zdefiniowany jako przestrzeń zawierająca wszystkie punkty 

w odległości m od punktu środkowego. Liczba n punktów oraz dystans m mogą być 

parametrem wejściowym algorytmu gęstościowego. Punkty graniczne to takie, które 

posiadają w swoim sąsiedztwie co najmniej jeden punkt środkowy i same nie są takim 

punktem. Punkty odstające to punkty, które nie posiadają w swoim sąsiedztwie punktu 

środkowego. Przykładowymi algorytmami gęstościowymi są DBSCAN [18] czy też 

CACTUS [19]. 

3.1.5. Metody oparte na modelu 

Metody oparte na modelu zakładają, że zbiór danych został wytworzony przez pewien 

model i próbują go odwzorować, wykorzystując do tego m.in. metody statystyczne. Me-

tody oparte na modelu mogą przykładowo wykorzystywać sieci Kohonena jak chociażby 

algorytm Ensemble [20], czy też podejście analityczne jak algorytm CluDistream [21]. 

3.1.6. Metody grupowania rozmytego 

Algorytmy grupowania rozmytego (ang. fuzzy clustering) także dzielą zbiór danych 

na określoną liczbę grup, jednak w tym przypadku obiekt może należeć do wielu skupień. 

Jednym z najpopularniejszych algorytmów grupowania rozmytego jest Fuzzy C-Means 

(FCM) zaproponowany przez J.C. Dunna [22]. Algorytm FCM bierze pod uwagę współ-

czynnik przynależności określający prawdopodobieństwo przynależności obiektu do 

danego skupienia. Obiekty znajdujące się bliżej centrum skupienia będą się charaktery-

zować współczynnikiem o wyższych wartościach niż obiekty na skraju skupień. Suma-

rycznie współczynnik przynależności dla każdego obiektu powinien wynosić 1. Metody 

grupowania rozmytego są określane jako miękkie grupowanie (ang. soft clustering). 

Wspomniane wcześniej metody analizy skupień, które przydzielają obiekty tylko do jednej 

gromady zwane są twardym grupowaniem (ang. hard clustering). Algorytmy grupo-

wania rozmytego mogą zwracać lepsze wyniki dla zbiorów danych charakteryzujących 

się skupieniami, które nakładają się na siebie.  

3.2. Wsadowa analiza skupień 

Standardowa analiza skupień zakłada, że całość danych wejściowych dostępna jest 

w momencie rozpoczęcie analizy danych. Zbiór danych musi zostać wczytany do pa-

mięci i być dostępny w momencie rozpoczęcia obliczeń. Jest to istotnym ograniczeniem 

tej metody przy założeniu, że dane produkcyjne mogą mieć objętość, której nie będzie 

można przeanalizować w jednym momencie. W systemach produkcyjnych dane często 

napływają ciągiem, np. z sensorów pomiarowych czy urządzeń IoT. Analizę wsadową 

trzeba by było uruchamiać z pewnym interwałem, biorąc pod uwagę pojawiające się 

dane. W takim przypadku nie będą brane pod uwagę parametry wcześniejszych danych. 

Kolejnym ograniczeniem tej metody może być czas obliczeń oraz interwał uruchomienia 

analizy, jeżeli wyniki powinny być uzyskane w czasie rzeczywistym.  
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Algorytmy wsadowe biorą pod uwagę wszystkie dostępne obiekty. Nie ma ogra-
niczeń w liczbie iteracji dla danego obiektu, tj. jego cechy mogą zostać odczytane kilka 
razy w różnych odstępach czasowych w celu optymalizacji przynależności grupy. Algo-
rytmy grupowania wsadowego (ang. batch clustering) często są nazywane algorytmami 
grupowania offline (ang. offline clustering) [23].  

3.3. Ciągła analiza skupień 

Napływający zbiór danych można określić jako 𝑍𝐷 =  {𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, … , 𝑥𝑛}, gdzie xi 
to zdarzenie napływające w danym czasie [1]. Zakładając, że taki strumień jest gene-
rowany przez urządzenia IoT w systemie produkcyjnym pracującym w czasie rzeczy-
wistym, to taki strumień danych można traktować jako nieskończony strumień danych. 
Dane przestaną napływać dopiero w momencie wyłączenia wszystkich urządzeń gene-
rujących zdarzenia. Taki napływ może generować zbiór danych, którego analiza będzie 
praktycznie niemożliwa przez algorytmy grupowania wsadowego. Analiza ciągłego 
strumienia danych może umożliwić grupowanie w czasie rzeczywistym. Całość danych 
jest analizowana, przy czym w pamięci przechowywane są tylko najnowsze obiekty oraz 
podsumowanie analizy dla poprzednich obiektów. Na podstawie podsumowania oraz 
cech obiektu aktualnie poddanego analizie zostaje on przypisany do grupy. Ze względu 
na możliwość zmiany rozkładu cech obiektów w strumieniu (ang. concept drift), 
możliwe jest mniej dokładne grupowanie niż poddając analizie wsadowej cały strumień. 
Aby analiza w czasie rzeczywistym była możliwa, dany obiekt zostaje odczytany tylko 
raz (ang. single pass) [24].  

Algorytmy dla ciągłej analizy skupień mogą być oparte na dwóch fazach obliczeń 
lub tylko na jednej fazie. W pierwszym przypadku w fazie abstrakcji danych generowane 
jest podsumowanie cech na podstawie ciągłego napływu obiektów. Za każdym razem, 
gdy pojawi się nowy obiekt, podsumowanie cech jest aktualizowane, ponadto algorytm 
może wykonać przydział punktu do mikrogrupy (ang. micro clustering) na podstawie 
cech. Liczba mikrogrup może być nieograniczona, przykładowo obiekty odstające od 
dotychczasowych zostaną przypisane do nowych mikrogrup. W drugiej fazie wykonane 
zostaje właściwe przypisanie do grup na podstawie zebranego podsumowania i wcześniej 
utworzonych mikrogrup. W drugim przypadku, gdy zostaje wykonana tylko jedna faza 
grupowania, algorytm tworzy podsumowanie cech za każdym razem, gdy pojawi się 
nowy obiekt. Ponadto, wykonane zostaje właściwe grupowanie.  

3.3.1. Zmiana cech strumienia 

Strumieniowo napływające dane mogą zmienić swój rozkład prawdopodobieństwa 
(ang. concept drift) w sposób nagły, stopniowy, przyrostowy oraz powtarzający się.  

Zmiana cech strumienia w sposób nagły (ang. sudden concept drift) oznacza, że 
zmiana następuje pomiędzy dwoma kolejnymi obiektami. W tym przypadku można wyzna-
czyć dwa typy napływających obiektów: stary i nowy. Po zmianie napływają tylko obiekty, 
które mają cechy nowego typu. Stopniowa zmiana (ang. graduał concept drift) charakte-
ryzuje się także dwoma typami i rozciągnięta jest na wiele obiektów wejściowych. 
W trakcie zmiany obiekty obu typów są widoczne w strumieniu. Zmiana przyrostowa 
(ang. incremental concept drift) ma charakter przejścia z jednego typu do drugiego typu, 
wykorzystując typ przejściowy. Po nastąpieniu zmiany, obiekty starego i przejściowego 
typu przestają pojawiać się w strumieniu. Powtarzająca się zmiana cech (ang. recurring 
concept drift) oznacza, że w strumieniu pojawiają się naprzemiennie obiekty o różnych 
rozkładach [25]. 
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3.3.2. Okna czasowe 

Napływający strumień danych nie może być przechowany w pamięci, z tego względu 

analizie poddane są obiekty w ramach danego okna czasowego. Istnieją trzy podstawowe 

okna czasowe: wytłumiające, o stałej szerokości oraz przesuwne [23].  

Okno wytłumiające (ang. damped window) zwiększa znaczenie nowych próbek, 

a priorytet starszych jest pomniejszany na podstawie funkcji rozpadu, np. 𝑓(𝑡)  = 2−𝜆𝑡, 

gdzie t to czas, a 𝜆 to współczynnik zaniku. 

Okno o stałej szerokości (ang. landmark window) bierze pod uwagę określoną liczbę 

obiektów, a każdy z nich ma taki sam priorytet. Długość okna może być określona jako 

liczba próbek lub czas. Następujące po sobie okna nie mogą na siebie nachodzić. 

Okno przesuwne (ang. sliding window) to kolejka FIFO (ang. First In First Out) 

o określonej długości. Każdy obiekt ma taki sam priorytet, a kolejne okna mogą na siebie 

nachodzić. 

4. Zbiór danych 

Zebrany zbiór danych obejmuje 20 tysięcy dekoderów usługi telewizyjnej firmy 

INEA opartej o adaptacyjne strumieniowanie treści (tab. 1). Urządzenia mogą być podłą-

czone przewodowo do Internetu za pomocą sieci Ethernet, a także bezprzewodowo, 

korzystając z połączenia Wi-Fi. Zebrane dane obejmują 24 godziny, podczas których 

klienci mogli oglądać telewizję na żywo, treści na życzenie, a także korzystać z funkcji 

dodatkowych, takich jak: start-over, czyli odtwarzanie treści od początku, catch-up, tj. 

odtwarzanie treści siedem dni wstecz oraz usługi nagrywania. Zebrane dane zostały 

odfiltrowane w taki sposób, aby otrzymać błędy, które wystąpiły na dekoderach w trakcie 

odtwarzania treści. Zbiór danych zawiera cechy numeryczne, które odnoszą się do od-

twarzanej przepływności wideo oraz maksymalnej dostępnej jakości wideo dla danego 

kanału, częstotliwości zmian, zacięć powiązanych z wyświetleniem czarnego ekranu, 

liczbą i częstotliwością błędów, czy też czasem odtwarzania danego poziomu strumienia 

wideo. Dla dekoderów, które są połączone bezprzewodowo, dodatkowo sygnalizowane 

są częstotliwość sieci wi-fi, a także moc i jakość sygnału. 

Tabela 1. Dane zebrane z systemu telewizyjnego operatora INEA 

Typ połączenia 
Liczba 

dekoderów 

Liczba 

dekoderów 

z błędami 

Liczba klientów, 

u których zauważono 

błędy 

Liczba 

zdarzeń 

Liczba 

cech 

Przewodowe 10000 3796 3713 20046 34 

Bezprzewodowe 10000 4360 4156 107857 34 

4.1. Strumieniowanie adaptacyjne 

Treść wysyłana w technologii adaptacyjnego strumieniowania (ang. adaptive streaming) 

dostępna jest zazwyczaj w wielu poziomach jakości określonych poprzez przepływność 

każdego z dostępnych strumieni wideo. Systemy korzystające ze strumieniowania adap-

tacyjnego mogą korzystać z różnych standardów między innymi MPEG-DASH (ang. 

Dynamic Adaptive Streaming over HTTP) [26], HLS (ang. HTTP Live Streaming) [27] 

czy też MSS (ang. Microsoft Smooth Streaming) [28]. Podczas odtwarzania pobierany 

jest strumień o możliwie największej jakości w stosunku do parametrów sieciowych 
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systemu. Usługa OTT (ang. Over-the-Top), taka jak Netflix czy też HBO Max, z założenia 

korzysta z sieci Internet do świadczenia treści. W takim przypadku poziom przepływ-

ności pobieranego strumienia zależy od prędkości łącza. Jeżeli wydajność sieci nie jest 

wystarczająca pobierany jest strumień o niższej przepływności. W przypadku wystąpienia 

błędu lub zerwania połączenia sieciowego bufor odtwarzacza może zostać wysycony, 

przez co odtwarzacz wyświetli komunikat o błędzie lub czarny ekran. Usługa telewizyjna, 

także może być rozpatrywana jako usługa OTT, zazwyczaj jednak w tym przypadku 

treść jest dostarczana za pomocą sieci dedykowanej, utrzymywanej przez operatora 

telekomunikacyjnego. 

4.2. Znaczenie kanałów 

Z biznesowego punktu widzenia, część kanałów może mieć większe znaczenie od 

pozostałych. Aby postępującej degradacji na określonych kanałach nadać większe zna-

czenie, wprowadzono współczynnik poziomu degradacji kanału, który jest uzależniony 

od priorytetu kanału oraz jego największej dostępnej przepływności (1).  

𝑐ℎ𝑎𝑛𝑛𝑒𝑙𝐷𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝐿𝑒𝑣𝑒𝑙 = log (1 + ( 𝑟𝑒𝑓𝐵𝑖𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒 −  𝑏𝑖𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒𝐾𝑏𝑝𝑠) ∗
𝑐ℎ𝑎𝑛𝑛𝑒𝑙_𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑡𝑦        (1) 

gdzie: refBitrate – największa dostępna przepływność strumienia wideo (kbps), bitrateKbps – aktualny poziom 

przepływności strumienia wideo (kbps), channel_priority – priorytet kanału rosnąco (im wyższa wartość tym 

większy priorytet). 

Współczynnik poziomu degradacji kanału został obliczony na podstawie cech zawar-

tych w zbiorze danych. Bierze on pod uwagę odtwarzany poziom jakości wideo w odnie-

sieniu do maksymalnego poziomu wideo dostępnego na serwerach CDN (ang. content 

delivery network) dla poszczególnych kanałów. Współczynnik poziomu degradacji kanału 

przyjmie wyższe wartości w sytuacjach, w których aktualnie odtwarzana jakość wideo 

jest znacznie niższa niż maksymalnie dostępna jakość. Z drugiej strony, jeżeli jakość 

wideo będzie osiągać maksymalny poziom to parametr ten będzie osiągał wartość 0, 

określający brak degradacji. Wartości bliskie 0 oznaczają, że degradacja na tym kanale 

może nie być znacząca z punktu widzenia operatora. Dla wysoko określonych priory-

tetów wystąpienie błędów będzie od razu widoczne ze względu na wysokie wartości. 

𝑐ℎ𝑎𝑛𝑛𝑒𝑙_𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑡𝑦 =
𝑟𝑒𝑓𝐵𝑖𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒

1000
∗ 𝑐𝑜𝑑𝑒𝑐_𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑡𝑦 (2) 

gdzie: refBitrate – największa dostępna przepływność strumienia wideo (kbps), codec_priority – współczynnik 

zwiększający istotność kanału w zależności od zastosowanego algorytmu kompresji, dla H.264 wartość 1, dla 

H.265 wartość 2. 

Przeskalowanie współczynnika poprzez wartość priorytetu kanału pozwala operato-

rowi na ustalenie krytyczności degradacji na poszczególnych kanałach. Priorytet kanału 

(2) został wyrażony jako iloczyn maksymalnej przepływności bitowej podzielonej przez 

1000 i współczynnika priorytetu, zależnego od wykorzystanego do kodowania strumienia 

wideo algorytmu kompresji. Dla algorytmu H.264 współczynnik przyjmuje wartość 1, 

natomiast dla H.265 wartość 2. W tym przypadku operator wykorzystuje algorytm kom-

presji H.265 dla ważniejszych kanałów, stąd przyjęto takie założenia. Priorytet kanału 

może być określony także w inny sposób, ważne jest to, aby kanały o najniższym prio-

rytecie przyjmowały wartości nie mniejsze niż 1. Ważniejsze kanały w tym przypadku 
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przyjmowały wartości z zakresu <13;24>. Wartości te były związane z przepływno-

ściami rzędu 6000-12000 kbps.  

Poziom obserwowanej degradacji może postępować wraz z oglądaniem treści wideo. 

Dla strumieniowania adaptacyjnego zbadano, że wiele zmian jakości w krótkim czasie 

może być bardziej uciążliwe niż pojedynczy spadek jakości, który trwa przez dłuższy 

czas [29]. Aby określić poziom degradacji w stosunku do wcześniej występujących zdarzeń 

zastosowano współczynnik, który określa poziom degradacji rosnąco od początku uru-

chomienia dekodera (3). Współczynnik ten to iloczyn liczby obserwowanych zdarzeń 

związanych z pogorszeniem przepływności strumienia oraz wcześniej obliczonego współ-

czynnika poziomu degradacji kanału. Cecha o większej wartości będzie powiązana 

z większą liczbą występowania błędu w trakcie oglądania danej sesji, czyli od urucho-

mienia dekodera, aż do jego wyłączenia. 

𝑠𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝐷𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝐿𝑒𝑣𝑒𝑙 = 𝑐ℎ_𝑠𝑒𝑠_𝑏𝑖𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒_𝑐𝑡 ∗
 𝑐ℎ𝑎𝑛𝑛𝑒𝑙𝐷𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝐿𝑒𝑣𝑒𝑙        (3) 

gdzie: ch_ses_bitrate_ct – rosnąco liczba wystąpień pogorszenia jakości strumienia wideo, channelDegra-

dationLevel – współczynnik poziomu degradacji kanału. 

Obie te cechy zostały obliczone w oparciu o dane wcześniej zebrane z dekoderów 

i wykorzystane do przeprowadzenia analizy skupień. Zwiększone wartości obu czynni-

ków powinny charakteryzować dekodery, które zmagają się z większą liczbą błędów lub 

wyświetlają treść wideo o jakości niższej niż maksymalna. Z punktu widzenia operatora 

takie zachowanie urządzeń jest niepożądane. Błędy takie mogą występować między 

innymi zarówno ze względu na niestabilność systemu telewizyjnego czy też przecią-

żenie sieci telekomunikacyjnej.  

5. Analiza skupień 

Algorytmy grupowania ciągłego oraz wsadowego zostały wykorzystane w celu 

sprawdzenia, czy taki typ analizy może zostać wykorzystany do określenia dekoderów, 

oznaczających się zwiększonym poziomem degradacji usługi telewizyjnej. Obliczenia 

zostały przeprowadzone, wykorzystując implementacje algorytmów grupowania wsado-

wego w ramach pakietu scikit-learn [30] dla języka Python. Obliczenia dla algorytmów 

grupowania ciągłego zostały przeprowadzone za pomocą dedykowanego pakietu Streams 

[31] dla języka R. Implementacja algorytmu K-means dostępnego w obu pakietach jest 

taka sama. Grupowanie zbioru danych zostało wykonane na podstawie dwóch, wcześniej 

opisanych cech numerycznych: channelDegradationLevel oraz sessionDegradationLevel. 

Wartości zostały obliczone na podstawie logów zebranych z dekoderów podłączonych 

do produkcyjnego systemu telewizyjnego bazującego na adaptacyjnych strumieniowaniu 

treści wideo.  

Do analizy ciągłej został wykorzystany zbiór algorytmów:  

• evoStream, charakteryzujący się niskim czasem grupowania dla zebranego podsu-

mowania strumienia, grupowanie uproszczonym algorytmem DBStream w fazie 

online oraz algorytmem ewolucyjnym w czasie fazy ponownego grupowania; 

• DBStream do grupowania w fazie online oraz algorytm hierarchiczny do grupo-

wania w fazie offline; 

• DBStream do grupowania w fazie online oraz algorytm K-means do grupowania 

w fazie offline; 
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• DStream do grupowania w fazie online oraz algorytm hierarchiczny do grupowania 

w fazie offline; 

• DStream do grupowania w fazie online oraz algorytm K-means do grupowania 

w fazie offline; 

• Mini Batch k-means, który cechuje się niskim kosztem obliczeń i jest zoptyma-

lizowany do wykonywania obliczeń na większych zbiorach danych. 

Analiza wsadowa została wykonana za pomocą algorytmów K-means oraz BIRCH 

dostępnych w ramach pakietu scikit-learn w celu porównania wyników z analizą ciągłą.  

5.1. Analiza ciągła 

Dekodery zostały przypisane do czterech grup, które określały poziom degradacji na 

urządzeniu (tab. 2). Każdy poziom degradacji został oznaczony poszczególnymi kolo-

rami na wykresach.  

Tabela 2. Grupy określające poziom degradacji na dekoderze 

Grupa Poziom degradacji Kolor 

1 Niski Niebieski 

2 Umiarkowany Pomarańczowy 

3 Wysoki Zielony 

4 Bardzo wysoki Czerwony 

 

Dla dekoderów połączonych przewodowo zidentyfikowano 3796 urządzeń, na któ-

rych pojawił się co najmniej jeden błąd, pogarszający jakość usługi (tab. 1). Urządzenia 

są uruchomione u 3713 klientów. Użytkownicy mogą posiadać więcej niż jedno 

urządzenie, tzw. usługa multiroom.  

Wyniki ciągłej analizy skupień dla zdarzeń pochodzących z dekoderów połączonych 

przewodowo zostały zaprezentowane w tabeli 3. Do grupy oznaczającej niski poziom 

degradacji najmniej zdarzeń zostało przypisanych przez algorytm DBStream, którego 

wyniki były grupowane ponownie przez algorytm hierarchiczny, natomiast najwięcej 

zdarzeń przypisał algorytm DStream wraz z tym samym algorytmem hierarchicznym. 

Za małą liczbę zdarzeń dla grupy niskiej algorytmu DBStream/Hierarchiczny odpo-

wiada ich duży udział w grupie umiarkowanej, ponad połowa zdarzeń została tak 

sklasyfikowana. Wszystkie algorytmy podobnie sklasyfikowały zdarzenia w grupie wy-

sokiej, ich udział to około 16 ± 1 [%] całości. Najmniej zdarzeń w grupie bardzo wyso-

kiej zostało przypisanych przez algorytm evoStream. DBStream oraz para DStream/K-

means uzyskała zbliżone wyniki w tej grupie.  

Tabela 3. Liczba błędów przypisanych do poszczególnych poziomów degradacji po ciągłej analizie skupień dla 

dekoderów połączonych przewodowo 

Połączenie przewodowe 

Metoda Niski (1) Umiarkowany (2) Wysoki (3) Bardzo wysoki (4) 

evoStream 9863 (49,20%) 6015 (30,01%) 3226 (16,09%) 942 (4,70%) 

DBStream/Hierarchical 1909 (9,52%) 11374 (56,74%) 3405 (16,99%) 3358 (16,75%) 

DBStream/K-means 7480 (37,31%) 5813 (29,00%) 3395 (16,94%) 3358 (16,75%) 
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DStream/Hierarchical 11277 (56,26%) 4053 (20,22%) 3132 (15,62%) 1584 (7,90%) 

DStream/K-means 7480 (37,31%) 5803 (28,95%) 3307 (16,50%) 3456 (17,24%) 

Mini Batch k-means 9488 (47,33%) 5587 (27,87%) 3193 (15,93%) 1778 (8,87%) 

 

Dla zdarzeń związanych z dekoderami połączonymi bezprzewodowo wyniki przed-

stawiono w tabeli 4. W tym przypadku do grupy niskiej najwięcej zdarzeń zakwalifi-

kował algorytm Mini Batch k-means, jest to ponad 58% całości. W grupie umiarkowanej 

podobne wyniki zostały uzyskane dla algorytmów DBStream i pary DStream/K-means. 

Jest to podobne zachowanie jak dla grupy bardzo wysokiej dla urządzeń połączonych 

przewodowo. Do grupy wysokiej zostało zakwalifikowanych od 10 do 19% zdarzeń, 

natomiast w grupie bardzo wysokiej z wyjątkiem pary DBStream/K-means znalazło się 

10 ± 1,5 [%] zdarzeń.  

Tabela 4. Liczba błędów przypisanych do poszczególnych poziomów degradacji po ciągłej analizie skupień dla 

dekoderów połączonych bezprzewodowo 

Połączenie bezprzewodowe 

Metoda Niski (1) Umiarkowany (2) Wysoki (3) Bardzo wysoki (4) 

evoStream 45522 (42,21%) 35715 (33,11%) 14350 (13,30%) 12270 (11,38%) 

DBStream/Hierarchical 28124 (26,08%) 47161 (43,73%) 20369 (18,89%) 12203 (11,31%) 

DBStream/K-means 28124 (26,08%) 47206 (43,77%) 14230 (13,19%) 18297 (16,96%) 

DStream/Hierarchical 37185 (34,48%) 40802 (37,83%) 17720 (16,43%) 12150 (11,26%) 

DStream/K-means 28282 (26,22%) 49205 (45,62%) 18220 (16,89%) 12150 (11,26%) 

Mini Batch k-means 62817 (58,24%) 23279 (21,58%) 11572 (10,73%) 10189 (9,45%) 

 

Na rysunkach 2 i 3 przedstawiono zbiorcze wyniki dla ciągłej analizy skupień dla 

zdarzeń związanych odpowiednio z dekoderami połączonymi przewodowo oraz bez-

przewodowo. Dla dekoderów połączonych przewodowo algorytm K-means tworzy pio-

nowe grupy, które są wyraźnie oddzielone w zależności od poziomu degradacji kanału – 

parametr channelDegradationLevel. Podobny rozkład grup został uzyskany dla urządzeń 

połączonych bezprzewodowo i analizowanych przez parę algorytmów DStream/K-

means. W pozostałych przypadkach grupy mają większą rozpiętość. Algorytm Mini 

Batch k-means do grupy bardzo wysokiej dla dwóch typów połączeń kwalifikował tylko 

te zdarzenia, które były powiązane z występowaniem degradacji przez dłuższy czas, 

w trakcie całej sesji oglądania. Taki wynik pozwoliłby na identyfikowanie dekoderów, 

na których degradacja trwa nieprzerwanie przez dłuższy czas. Wyniki analizy evoStream 

oraz pary DStream i algorytmu hierarchicznego wykazały podobne właściwości, ale tylko 

dla połączenia przewodowego. Dla połączenia bezprzewodowego algorytm evoStream 

utworzył szeroką grupę umiarkowaną. Takie zachowanie mogłoby być wykorzystane do 

tworzenia listy urządzeń, które powinny być pod szczególną obserwacją.  
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Rysunek 2. Wynik ciągłej analizy skupień dla zdarzeń pochodzących z urządzeń połączonych przewodowo,  

1 – evoStream, 2 – Mini Batch k-means, 3 – DBStream/Algorytm Hierarchiczny, 4 – DBStream/K-means,  

5 – DStream/Algorytm Hierarchiczny, 6 – DStream/K-means  
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Rysunek 3. Wynik ciągłej analizy skupień dla zdarzeń pochodzących z urządzeń połączonych 

bezprzewodowo; 1 – evoStream; 2 – Mini Batch k-means; 3 – DBStream/Algorytm Hierarchiczny;  

4 – DBStream/K-means; 5 – DStream/Algorytm Hierarchiczny; 6 – DStream/K-means 

5.2. Analiza wsadowa 

Algorytmy k-means oraz BIRCH zostały wykorzystane do grupowania wsadowego. 

Podobnie jak dla analizy ciągłej, dekodery zostały przypisane do jednej z czterech grup 

na podstawie zdarzeń występujących w czasie oglądania treści wideo (tab. 5).  
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Dla połączenia przewodowego algorytm K-means zakwalifikował podobną liczbę 

zdarzeń do grupy niskiej i umiarkowanej. Algorytm BIRCH przypisał zdecydowaną 

większość zdarzeń do grupy niskiej, natomiast do grupy wysokiej zakwalifikował jedynie 

286 zdarzeń. Dla połączenia bezprzewodowego grupa niska stanowi większość zarówno 

dla analizy algorytmem K-means oraz BIRCH. W tym drugim przypadku przypisanych 

zostało ponad 95% zdarzeń.  

Tabela 5. Wyniki analizy wsadowej dla zbioru danych z systemu telewizyjnego INEA 

Typ połączenia Przewodowe Bezprzewodowe 

Poziom degradacji K-means BIRCH K-means BIRCH 

Niski (1) 7,397 (36,90%) 15,781 (78,72%) 68,778 (63,77%) 103,428 (95,89%) 

Umiarkowany (2) 7,936 (39,59%) 3012 (15,03%) 29,886 (27,71%) 3,144 (2,91%) 

Wysoki (3) 3,886 (19,39%) 967 (4,82%) 7,669 (7,11%) 856 (0,79%) 

Bardzo wysoki (4) 827 (4,13%) 286 (1,43%) 1,524 (1,41%) 429 (0,40%) 

 

Wyniki grupowania zostały zaprezentowane na rysunku 4 dla dekoderów połączonych 

przewodowo oraz rysunku 5 dla dekoderów połączonych bezprzewodowo. W żadnym 

z przypadków nie zostały utworzone pionowe grupy tak jak było to widoczne w czasie 

analizy ciągłej. Algorytm BIRCH, analizując urządzenia połączone bezprzewodowo, 

zakwalifikował do grupy związanej z bardzo wysoką degradacją zdarzenia, które poja-

wiają się ciągiem w trakcie sesji oglądania, natomiast są takie same pod kątem poziomu 

degradacji treści. W tym przypadku bardzo liczebna grupa niska sugeruje, że taka analiza 

wsadowa mogłaby być wykorzystana do wyszukiwania dekoderów z długą i uciążliwą 

degradacją.  

 
Rysunek 4. Wynik wsadowej analizy skupień dla zdarzeń pochodzących z urządzeń połączonych 

przewodowo, 1 – K-means; 2 – BIRCH 
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Rysunek 5. Wynik wsadowej analizy skupień dla zdarzeń pochodzących z urządzeń połączonych 

bezprzewodowo, 1 – K-means; 2 – BIRCH 

5.3. Ewaluacja 

Do oceny uzyskanych wyników wykorzystano współczynnik sylwetki (ang. silhoutte 
coefficient) [32]. Współczynnik może osiągać wartości z zakresu <-1; 1>, przy czym 
przyjmuje się, że im wyższa osiągnięta wartość, tym lepsze dopasowanie danego punktu 
do własnej grupy. Wartość -1 oznacza błędne grupowanie, które może być związane 
m.in. z nieprawidłową liczbą grup. Zaletą współczynnika sylwetki jest brak potrzeby 
tworzenia zbioru danych posiadającego etykiety określające prawidłowy przydział do 
grupy. Ewaluacja została wykonana na podstawie 1000 oraz 10000 próbek dla każdego 
algorytmu lub pary algorytmów wykorzystanych w ciągłej oraz wsadowej analizie 
skupień. 

Dla dekoderów połączonych przewodowo najlepszy wynik został uzyskany dla algo-
rytmu DBStream oraz regrupowania algorytmem K-means (tab. 6). Najniższe wartości 
zostały osiągnięte dla algorytmów DBStream i hierarchicznego, które przypisały ponad 
50% zdarzeń do grupy umiarkowanej.  

Tabela 6. Współczynnik sylwetki dla grupowania ciągłego dekoderów podłączonych przewodowo 

Połączenie przewodowe 

Liczba próbek 1000 10000 

evoStream 0,6268 0,5746 

DBStream/Hierarchical 0,5889 0,5387 

DBStream/k-means 0,6780 0,6542 

DStream/Hierarchical 0,6298 0,5657 

DStream/k-means 0,6105 0,5784 

Mini Batch k-means 0,6084 0,4595 

 
Największą wartość współczynnika sylwetki dla zdarzeń pochodzących z dekoderów 

połączonych bezprzewodowo osiągnięto ponownie dla pary DBStream oraz K-means 
(tab. 7). Zbliżony wynik został uzyskany dla pary DBStream oraz algorytmu hierarchicz-
nego. Najniższe wartości zostały osiągnięte dla algorytmów DStream oraz algorytmu 
hierarchicznego. 
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Tabela 7. Współczynnik sylwetki dla grupowania ciągłego dekoderów podłączonych bezprzewodowo 

Połączenie bezprzewodowe 

Liczba próbek 1000 10000 

evoStream 0,6183 0,4874 

DBStream/Hierarchical 0,6870 0,6373 

DBStream/k-means 0,6923 0,6357 

DStream/Hierarchical 0,5070 0,4464 

DStream/k-means 0,6003 0,4991 

Mini Batch k-means 0,6084 0,4595 

 
Współczynnik sylwetki został także obliczony dla analizy wsadowej. Zarówno dla 

zdarzeń pochodzących z urządzeń połączonych przewodowo (tab. 8), jak i bezprzewo-
dowo (tab. 9) wyższy wynik został uzyskany dla algorytmu BIRCH. 

Tabela 8. Współczynnik sylwetki dla grupowania wsadowego dekoderów podłączonych przewodowo 

Połączenie przewodowe 

Liczba próbek 1000 10000 

K-means 0,6195 0,5063 

BIRCH 0,6736 0,6084 

Tabela 9. Współczynnik sylwetki dla grupowania wsadowego dekoderów podłączonych bezprzewodowo 

Połączenie bezprzewodowe 

Liczba próbek 1000 10000 

K-means 0,5334 0,5603 

BIRCH 0,5379 0,6638 

 
Na podstawie otrzymanych wyników można stwierdzić, że w tym konkretnym przy-

padku najlepiej poradziły sobie algorytmy DBStream oraz K-means w trakcie grupo-
wania ciągłego dla połączenia przewodowego oraz DBStream i algorytm hierarchiczny 
dla grupowania bezprzewodowego. Utworzyły one pionowe grupy, które dla bardzo 
wysokiej degradacji biorą bardziej pod uwagę wysokie współczynniki degradacji kanału 
(channelDegradationLevel), natomiast dla pozostałych grup przypisanie znacznie bardziej 
obejmuje także współczynnik degradacji w trakcie sesji (sessionDegradationLevel). 
Zaletą algorytmu K-means jest niska złożoność, która rzutuje na szybkość działania. 
W trakcie badań można było zauważyć, że zbiory danych analizowane były szybciej, 
gdy wykorzystywany był algorytm K-means. Z drugiej strony algorytm hierarchiczny był 
w grupie analizowanych algorytmów jednym z wolniejszych. Należy jednak nadmienić, 
że cechy te występowały dla określonego zbioru danych i dla innych zbiorów algorytmy 
grupowania mogą działać lepiej lub gorzej. Z punktu widzenia operatora telekomunika-
cyjnego analiza w sposób ciągły może być bardziej przydatna ze względu na ciągły napływ 
danych, które mogłyby zostać poddane analizie. Analiza wsadowa jest problematyczna 
w takim przypadku, gdyż za każdym razem należałoby tworzyć nowy zbiór danych i pod-
dawać go analizie. Takie podejście zwiększałoby czas uzyskania wyników grupowania. 
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6. Podsumowanie 

Zarówno grupowanie ciągłe, jak i wsadowe pozwoliło na przeanalizowanie zbioru 

danych pod kątem przeszukiwania zwiększonego poziomu degradacji na dekoderach. 

Ciągła analiza skupień może być wykorzystana w systemach produkcyjnych do analizy 

strumienia danych w czasie rzeczywistym. W systemach telewizyjnych istotne jest, aby 

świadczyć klientom sygnał bez degradacji oraz zakłóceń, w szczególności w czasie 

najwyższej oglądalności (ang. prime time). Znalezienie optymalnej granicy pomiędzy 

wysoką i umiarkowaną degradacją może być ciężkie i często wymaga empirycznego 

sprawdzenia czy dekoder przypisany do wysokiej grupy wymaga interwencji technika. 

Zaprezentowany przykład pokazuje, że za pomocą uczenia nienadzorowanego można 

określić urządzenia, które cechują się niższym poziomem świadczonych usług telewizyj-

nych. Podobne podejście można przenieść na inne usługi telekomunikacyjne. W dalszych 

badaniach warto byłoby rozważyć grupowanie dwuetapowe, polegające na detekcji 

urządzeń, które powinny być pod zwiększoną obserwacją. Dla urządzeń połączonych 

bezprzewodowo warto by było sprawdzić wpływ częstotliwości sieci, do której są połą-

czone, na jakość sygnału. Dobry wpływ na wyniki grupowania może mieć zwiększenie 

liczby grup do 5, tak aby odpowiadały ocenie od 1 do 5, podobnie jak dla parametru 

MOS (ang. mean opinion score) [33]. W wieloetapowym grupowaniu można by było 

skupić się na lokalizacji geograficznej urządzeń tak, aby wykrywać degradację na sieci 

dołączonej do systemu i obejmującej pewien obszar geograficzny. Systemy analizujące 

poziom degradacji na urządzeniach operatorów telekomunikacyjnych świadczących 

swoje usługi mogą być wykorzystane do proaktywnej redukcji degradacji na własnej 

sieci, poprawiając jednocześnie poziom zadowolenia swoich klientów.  
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Analiza skupień dla skończonego oraz ciągłego strumienia danych 

Streszczenie  

Analiza skupień pozwala na wyszukiwanie zależności niewidocznych na pierwszy rzut oka oraz grupowanie 

obiektów na podstawie ich podobieństw. W zależności od charakteru zbioru danych należy dobrać odpo-

wiednie metody, aby ich analiza była przeprowadzona w sposób optymalny. W opracowaniu przedstawiono 

metody wsadowej i ciągłej analizy skupień oraz koncepcje wykorzystywane w trakcie obliczeń. Grupowanie 

zostało wykorzystane do zbadania, w jaki sposób może zostać wykorzystane do poszukiwania degradacji 

w usłudze telewizyjnej opartej o adaptacyjne strumieniowanie treści. Zbiór danych pochodzący z usługi wideo, 

został przebadany za pomocą wybranej grupy algorytmów. Zaprezentowany przykład pokazał, że można 

określić dekodery, na których występuje zwiększona degradacja usługi. Podobne podejście mogłoby zostać 

wykorzystane w innych usługach telekomunikacyjnych. Grupowanie wieloetapowe powinno zostać wzięte 

pod uwagę, przy próbie uzyskania zwiększonej czułości detekcji urządzeń czy też geograficznym lokalizo-

waniu urządzeń. Systemy wykorzystujące analizę skupień umożliwiłyby na proaktywną redukcję degradacji 

na własnej sieci co dalej mogłoby doprowadzić do zwiększenia poziomu zadowolenia klientów. 

Słowa kluczowe: sztuczna inteligencja, uczenie nienadzorowane, analiza skupień, grupowanie 

Clustering analysis for finite and continuous data stream 

Abstract 

Cluster analysis allows to find relationships that can be difficult to distinguish, and group objects based on 

their similarities. Depending on the nature of the dataset, appropriate methods should be chosen for the 

analysis to be carried out in an optimal way. The paper presents the methods of batch and continuous cluster 

analysis and the concepts used in the process. Clustering was used to investigate how online and offline 

methods can be used to find the degradation in a television service based on adaptive content streaming. The 

dataset derived from the video service, was examined using a selected group of algorithms. The presented 

example showed that it is possible to identify decoders with increased degradation of the service. A similar 

approach could be used in other telecommunication services. Multi-stage clustering should be taken into 

account when trying to achieve increased sensitivity of device detection or geographical localization of 

devices. Systems using cluster analysis would telecommunication operators allow for a proactive reduction 

of degradation on own networks, which could further lead to increased customer satisfaction. 

Keywords: artificial intelligence, unsupervised learning, clustering 
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Metody sorpcyjne w technologii odzysku  

metali szlachetnych 

1. Wprowadzenie 

Metale szlachetne są od wielu lat uznawane przez Unię Europejską za materiały 

krytyczne [1, 2]. Jako niezwykle ważne surowce, niezbędne są w prawidłowym funkcjo-

nowaniu wielu różnych działów przemysłowych – od katalizy, poprzez technologie diod 

elektroluminescencyjnych, a kończąc na wodorowych ogniwach paliwowych – a ich 

dostawy wiążą się z wysokim ryzykiem. Naturalne zasoby pierwiastków wchodzących 

w skład listy materiałów krytycznych zmniejszają się z dnia na dzień, a dodatkowo ich 

produkcja bardzo często skupiona jest tylko w niewielkiej ilości miejsc na świecie, 

dlatego ostatnimi czasy coraz bardziej stawia się nacisk na technologie odzysku różnych 

składników z surowców wtórnych, takich jak odpady. 

W trakcie przerabiana tego typu materiałów powstają roztwory zawierające niskie 

stężenia metali szlachetnych, przy jednoczesnych wysokich stężeniach innych metali, 

głównie miedzi, żelaza i cynku. Z tego względu klasyczne techniki odzyskiwania metali 

w formie różnych związków, takie jak strącanie, czy ekstrakcja rozpuszczalnikowa, 

bardzo często okazują się niewystarczające. Dlatego wymagane jest zastosowanie innych 

technik, charakteryzujących się wysokimi uzyskami; nawet przy niskich stężeniach 

metali szlachetnych znajdujących się w roztworze. Metodą spełniającą to kryterium jest 

wymiana jonowa. Duża liczba komercyjnych żywic jonowymiennych dostępnych na 

rynku powoduje trudności w doborze odpowiedniego jonitu do sorpcji metali, takich jak 

platyna, pallad, rod i złoto. Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie problematyki 

stosowania wymiany jonowej do odzysku metali szlachetnych oraz przedstawienie 

aktualnego stanu literaturowego na temat zastosowania różnych jonitów. 

2. Metale szlachetne 

Grupa metali szlachetnych obejmuje sąsiednie pierwiastki metali przejściowych 
z piątego i szóstego okresu oraz z grupy VIIIB i IB (grupy: 8-11) układu okresowego. 
Zalicza się do nich ruten, rod, osm, iryd, pallad, platynę (tak zwane platynowce – PGM, 
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od ang. platinum group metals), ale również srebro i złoto (tak zwane miedziowce). 
Metale szlachetne charakteryzują się wyjątkową odpornością na korozję, w wyniku 
działania szerokiego zakresu substancji ciekłych i gazowych oraz względną stabilnością 
w wysokich temperaturach, w warunkach, w których inne metale ulegałyby szybkiemu 
utlenieniu. Ze względu na swoje unikatowe właściwości, niskie rozpowszechnienie 
w środowisku, skomplikowane metody otrzymywania i rozdziału oraz szeroki zakres 
zastosowania są one jednymi z najdroższych metali dostępnych na rynku [3, 4]. 

W dalszej części artykułu omówiono głównie metody sorpcyjne dotyczące platyny, 
palladu, rodu i złota, które to metale otrzymuje się w największej ilości z rud i odpadów.  

2.1. Zastosowanie metali szlachetnych 

Ze względu na swoje wyjątkowe właściwości metale szlachetne wykazują szereg 
licznych zastosowań. 

Platyna stosowana jest w jubilerstwie, w katalizatorach do utleniania tlenku węgla 
wytwarzanego w silnikach spalinowych, jako styki w urządzeniach, w których wykorzy-
stuje się jej stabilność chemiczną, na przykład w ekstremalnych temperaturach lub 
w warunkach słonej wody (np. w świecach zapłonowych), jako elektrody w ekspery-
mentach elektrochemicznych. Oprócz tego metal ten w mniejszym stopniu wykorzystuje 
się w czujnikach umożliwiających poprawne otwieranie się poduszek powietrznych, 
tyglach używanych do produkcji światłowodów, twardych dyskach komputerowych 
i termoparach. Nanocząsteczki Pt stosowane są głównie w katalizie, ale również 
w terapii przeciwnowotworowej [5-7]. 

Pallad znalazł zastosowanie w jubilerstwie, przy wyrobie biżuterii z „białego złota”, 
jako katalizator reakcji uwodornienia i odwodornienia, w stomatologii w wypełnieniach, 
a także jest umieszczany pomiędzy warstwami ceramiki w kondensatorach znajdujących 
się w laptopach i telefonach komórkowych. Badania dodatkowo wskazują, że nanocząstki 
Pd mogą znaleźć zastosowanie jako środki przeciwdrobnoustrojowe [5, 7]. 

Rod wykorzystuje się głównie: w przemyśle motoryzacyjnym, jako katalizator redu-
kujący tlenki azotu wytwarzane w silnikach spalinowych, przy produkcji styków elek-
trycznych, czy jako element detektorów strumieni neutronów. Stosowany jest również 
w powłokach instrumentów optycznych, katalizie biologicznej oraz jako elementy ter-
mopar i tygli [5, 7]. 

Złoto używane jest najczęściej w przemyśle jubilerskim, jako element mikroproce-
sorów czy układów pamięci płyty głównej. Złącza elektroniczne są często pokrywane 
cienką warstwą złota, która ma chronić je przed utlenianiem, promieniowaniem ultra-
fioletowym i promieniami rentgenowskimi. Z pomniejszych zastosowań metal ten 
wykorzystuje się w systemach nawigacji w samochodach i telefonach komórkowych, 
w daszkach hełmów astronautów, aby odchylić promieniowanie szkodliwe dla oczu, 
w lustrach teleskopów kosmicznych, po to, by zwiększyć ich odbijanie światła podczer-
wonego. Nanocząstki złota wykorzystywane są w biomedycynie (dokładniej w diagno-
styce, obrazowaniu czy wykrywaniu chorób), katalizie i elektronice [5, 7, 8]. 

3. Surowce do otrzymywania metali szlachetnych 

Jak przedstawiono we wcześniejszych rozdziałach, metale szlachetne stosowane są 
w wielu dziedzinach, nie tylko przemysłowych, ale także w codziennym użytkowaniu. 
Ponadto stale rosnące zapotrzebowanie na metale z tej grupy spowodowało, że w ostat-
nich latach tendencja produkcyjna ukierunkowuje się na ich odzysk z odpadów i to coraz 
bardziej ubogich. 
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3.1. Surowce naturalne 

Metale z grupy platynowców towarzyszą siarczkom niklu i miedzi, występującym 

w skałach magmowych. Z tego względu są one najczęściej otrzymywane jako produkt 

uboczny podczas produkcji Ni oraz Cu. 

Możliwe do wydobycia złoża platynowców występują w stosunkowo niewielu częściach 

świata. Obecnie wiodącym producentem platynowców jest Republika Południowej 

Afryki, która odpowiada za 58% światowej produkcji PGM. Kolejnymi producentami 

są Rosja – 26% oraz Zimbabwe, Kanada i USA [9, 10]. 

Nikiel i miedź są najczęściej występującymi metalami nieszlachetnymi w rudach 

siarczkowych, zawierających PGM. Chrom jest kolejnym znaczącym pierwiastkiem 

znajdującym się w złożach, podczas gdy kobalt, srebro, selen i tellur występują w śla-

dowych ilościach. PGM tworzą szereg minerałów – od siarczków przez tellurki, anty-

monki, arsenki i stopy po metale rodzime [9, 10]. 

Złoto często towarzyszy złożom PGM. Występuje ono w większości krajów na 

całym świecie, niemniej jednak obecna produkcja jest zdominowana przez kopalnie 

w zaledwie w czterech krajach: Chinach, Australii, Stanach Zjednoczonych (głównie 

Nevadzie) i Afryce Południowej. Kolejnym krajami produkującymi złoto jest Rosja, 

Peru, Indonezja i Kanada [11]. 

Złoto najczęściej występuje jako metal rodzimy, ale bardzo często również, jako tzw. 

elektrum, który jest naturalnym stopem złota i srebra (zawierającym od 20 do 80% 

molowych Ag) ze śladowymi ilościami miedzi oraz innych metali. Oprócz tego złoto 

można znaleźć pod postacią związków z bizmutem, tellurem, antymonem, ołowiem, 

miedzią, selenem, żelazem czy arsenem. Złoto rodzime, stopy złota czy jego związki wystę-

pują również, jako makro- i mikroinkluzje w siarczkach (np. pirycie, chalkopirycie, 

arsenopirycie), siarczanach (np. barycie, gipsie), krzemianach (np. kwarcu, chalcedonie), 

węglanach (np. kalcycie, dolomicie) i materiałach węglowych [12, 13]. 

Na rysunku 1 przedstawiono schemat przerobu takich właśnie rud. Jest to metodo-

logia stosowana w Anglo American Platinum (Amplats) [14, 15]. Jak widać, aby uzyskać 

koncentrat nadający się do rafinacji metali szlachetnych i mieć możliwości wykorzy-

stania metod jonowych w tym aspekcie, konieczne jest postępowanie składające się 

z wielu etapów technologicznych. 

3.2. Surowce wtórne 

Jak już zostało wspomniane, w dzisiejszych czasach tendencja produkcyjna metali 

szlachetnych przesuwa się w kierunku ich odzysku z odpadów z przemysłu [16-20]: 

• samochodowego – katalizatory, ogniwa paliwowe; 

• elektronicznego – telefony komórkowe, komputery; 

• jubilerskiego – biżuteria; 

• medycznego – implanty dentystyczne, elementy aparatury medycznej; 

• oraz w mniejszym stopniu z przemysłu farbiarskiego i ceramicznego – elementy 

pigmentów, produkty szklarskie. 

Jednym z najpopularniejszych zastosowań metali szlachetnych są katalizatory samo-

chodowe. Firma Johnson Matthey podała informację, że w 2021 roku zapotrzebowanie 

brutto na Pt, Pd i Rh w przemyśle samochodowym wynosiło odpowiednio 73,1; 259,4 

i 29,4 ton. Jednak recyklingowi Pt, Pd i Rh z katalizatorów samochodowych zostało 
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poddane odpowiednio zaledwie 38,4; 90,0 i 11,5 ton. Oznacza to, że ogromne ilości tych 

metali są dalej w obiegu, prawdopodobnie składowane na wysypiskach, i stanowią 

znaczący potencjał do odzysku [21]. Poniżej przedstawiony jest przykładowy schemat 

przerobu zużytych katalizatorów samochodowych. 

Innym bardzo popularnym odpadem, z którego można odzyskać metale szlachetne, 

są zużyte lub wybrakowane urządzenia elektroniczne, takie jak części komputerowe  

(np. płyty główne) czy telefony komórkowe (rys. 3).  

 
Rysunek 1. Schemat przerobu rud niklowo-miedziowych [14, 15] 
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Rysunek 2. Przykładowy schemat przeróbki odpadów zawierających metale szlachetne –  

katalizatory samochodowe [22] 

 
Rysunek 3. Przykładowy schemat przeróbki odpadów zawierających metale szlachetne – e-odpady [16] 
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Metale szlachetne znajdują się w wymienionych produktach w różnych ilościach. 

Masowo produkowane wyroby, takie jak samochodowe katalizatory mogą zawierać do 

2000 g/t metali szlachetnych; płyty główne komputerów zawierają około 200-250 g/t 

złota i około 80 g/t palladu, a telefony komórkowe – do 350 g/t złota i 130 g/t palladu. 

Jest to znacznie większa ilość niż zawartość platynowców lub złota w rudach pier-

wotnych (średnio <10 g/t). Warto zaznaczyć, iż odzysk metali szlachetnych z materiałów 

odpadowych nie zawsze jest ekonomiczny, jednak wysoka koncentracja cennych metali 

w tego typu materiałach (w stosunku do złóż naturalnych), a także znaczna ilość możli-

wych do przerobu odpadów, powoduje, że obecnie recykling stanowi jedno z głównych 

źródeł odzysku tych strategicznych metali [20]. 

Wspólnym elementem każdego schematu, czy to przerobu naturalnych rud, czy też 

odzysku metali z odpadów, jest etap rafinacji metali szlachetnych. Roztwory, z których 

odzyskuje się metale szlachetne, najczęściej powstają poprzez ługowanie koncentratów. 

Istnieje oczywiście szereg różnych czynników ługujących – m.in. roztwory cyjanku, 

tiomocznika, tiosiarczanów, halogenków; jednak jednym z najbardziej powszechnych 

jest kwas chlorowodorowy z dodatkiem różnych utleniaczy (HNO3, Cl2, NaClO, NaClO3, 

H2O2) [17, 22]. Poniżej przedstawiony został schemat rafinacji i rozdziału metali szla-

chetnych stosowany w Impala Platinum [23]. 

 
Rysunek 4. Uproszczony schemat procesu rafinacji metali szlachetnych z Impala Platinum [23] 

  



 

Metody sorpcyjne w technologii odzysku metali szlachetnych 
 

31 

Jak widać, w światowych rafineriach bardzo chętnie używana jest wymiana jonowa, 

ponieważ jest to jedyna technika, która może być zastosowana dla roztworów zawie-

rających niskie stężenie metali szlachetnych; a właśnie takie typy roztworów powstają 

podczas przerobu większości materiałów wsadowych. 

3.3. Metale szlachetne w roztworach chlorkowych 

Roztwory otrzymywane po przerobie rud lub odpadów są najczęściej chlorkowe, 

jako że kwas chlorowodorowy to najpopularniejszy i jednocześnie jedyny opłacalny 

czynnik ługujący, w którym wszystkie metale szlachetne można roztworzyć i zatężyć. 

W takim roztworze platyna, pallad, rod i złoto tworzą kompleksy (tab. 1), które mogą 

być zatężane i rozdzielane metodą wymiany jonowej [4, 23]. 

Tabela 1. Formy kompleksowe metali szlachetnych występujące w wodnym roztworze chlorku 

Forma, w jakiej może występować  

w wodnym roztworze chlorkowym 

Platyna 

[PtCl4]2- 

[PtCl6]2- 

[Pt(OH)Cl5]2- 

[Pt(OH)2Cl4]2- 

Pallad 

[PdCl4]2- 

[PdCl6]2- 

[Pd(H2O)Cl3]- 

Rod 

[RhCl6]3- 

[Rh(H2O)Cl5]2- 

[Rh(H2O)2Cl4]- 

[RhCl6]2- 

Złoto 

[AuCl2]- 

[AuCl4]- 

[Au(OH)Cl3]- 

[Au(OH)2Cl2]- 

Źródło: [24-28]. 

Stabilność chlorokompleksów metali szlachetnych zależy od dużej ilości czynników, 

m.in.: potencjału redoks, pH, stężenia wolnego kwasu czy stężenia jonów chlorkowych. 

W środowisku chlorkowym platyna, pallad, rod i złoto występują głównie jako aniony, 

co jest wykorzystywane przy wymianie jonowej [27, 29]. 

Kompleksy chlorkowe mają tendencję do tworzenia par jonowych z żywicami 

jonowymiennymi zgodnie z szeregiem – [MCl6]2– > [MCl4]2– >> [MCl6]3– > kompleksy 

wodne, gdzie kompleksy o niskiej gęstości ładunku łatwiej sparować niż te o wyższej 

gęstości ładunku. Tłumaczone jest to rozmiarem otoczek hydratacyjnych otaczających 

jony: jonowe grupy funkcyjne gęsto naładowane mają większe otoczki hydratacyjne, 

które z kolei mają mniejsze oddziaływanie kulombowskie z ich przeciwjonami w porów-

naniu z mniejszymi otoczkami hydratacyjnymi [29]. 

Formy chlorkowe występujące w roztworze zależą od pH, stężenia chlorku, tempe-

ratury i „starzenia się” roztworu. 

Chemia chlorokompleksów metali szlachetnych przy użyciu słabo i silnie kwaśnych 

roztworów, szczególnie o różnym stężeniu jonów chlorkowych, została obszernie zbadana 

przez naukowców i nie stanowi głównego punktu niniejszej publikacji; w tym rozdziale 

zostanie tylko krótko przybliżona. Przykładowo kompleks heksachloroplatynianu(IV) 
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[PtCl6]2– dominuje, gdy stężenie kwasu chlorowodorowego jest większe niż 3 mol/dm3, 

a kompleks tetrachloropalladowy(II) [PdCl4]2– przeważa w kwaśnym roztworze o stę-

żeniu poniżej 0,1 mol/dm3. W przypadku rozcieńczania (co powoduje jednoczesny spadek 

kwasowości), pojawiają się kompleksy Pt(II) współistniejące w różnych proporcjach 

z kompleksami chlorkowymi Pt(IV) – co jest prawdopodobnie skutkiem spontanicznej 

redukcji jonów Pt(IV). Prowadzi to do tak zwanego uwodnienia i hydrolizy, czyli trans-

formacji różnych chlorokompleksów w akwa- i chlorokompleksy o innej wartościowości. 

Oznacza to, iż rozcieńczenie kwaśnego roztworu zawierającego metale szlachetne 

prowadzi do zwiększenia złożoności i różnorodności kompleksów akwachlorkowych. 

Ale jak już zostało przedstawione wcześniej, związki zawierające akwajony gorzej ule-

gają procesowi sorpcji, dlatego powinno się unikać zbytniego rozcieńczania roztworu [29]. 

Powstawanie różnych chloro- i uwodnionych kompleksów obserwuje się także na 

skutek tak zwanego procesu „starzenia się”. W wyniku upływu czasu zachodzi zmiana 

stanu jonowego związków metali, gdzie nowe (najczęściej akwachloro) kompleksy są 

kinetycznie bardziej obojętne w procesie wymiany jonowej, a zatem skutkują znacznie 

niższym odzyskiem metali szlachetnych w porównaniu ze świeżymi roztworami [29]. 

Jak donosi literatura, wzrost temperatury wodnego roztworu chlorku zmniejsza bez-

władność kinetyczną kompleksów, a zatem odpowiada lepszemu odzyskiwaniu metali 

szlachetnych przez żywice jonowymienne. Niższa temperatura sprzyja tworzeniu się 

jonów zawierających kompleksy uwodnione, co znowu skutkuje niższymi uzyskami 

sorpcji [29]. 

Chemia chlorokompleksów metali szlachetnych jest zatem zależna od znacznej ilości 

czynników, które trzeba uwzględnić w planowaniu procesu sorpcji, aby zwiększyć uzysk 

sorpcji. 

4. Wymiana jonowa  

Metoda ta polega na wymianie jonów związanych z grupą funkcyjną matrycy na inne 

jony znajdujące się w roztworze. Wymiana ta zachodzi bez żadnych fizycznych zmian 

w materiale jonowymiennym [30]. Stosowane do tego procesu są żywice jonowymienne, 

zwane inaczej jonitami czy wymieniaczami jonowymi, zawierające grupy funkcyjne. 

Nierozpuszczalna matryca żywic jonowymiennych ma postać małych kulek o średnicy 

0,5-1 mm, zwykle białych lub beżowych, wykonanych z organicznego podłoża polime-

rowego. Jonity są zazwyczaj porowate, co zapewnia dużą powierzchnię, na której może 

zachodzić wymiana jonowa [31]. W przypadku metali szlachetnych do sorpcji wykorzy-

stuje się anionity, jako że w roztworach chlorkowych powstają ujemnie naładowane 

kompleksy. 

Wymiana jonowa oczywiście ma swoje mocne i słabe strony. Do zalet można 

zaliczyć [32]: 

• możliwość regeneracji jonitów, 

• niskie koszty eksploatacji, 

• małe zużycie energii, 

• wielokrotność cykli, 

• cena, 

• selektywność, 

• wysoka skuteczność, 

• prosta aparatura. 
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Do wad można zaliczyć: 

• wrażliwość na substancje utleniające, 

• wrażliwość na zanieczyszczenia znajdujące się w roztworze – możliwość sorpcji 

konkurencyjnych jonów, 

• koszt substancji do regeneracji i ich utylizacji, 

• wymagany etap wstępnego oczyszczania roztworu lub przygotowania żywicy, 

• zmniejszenie skuteczności przez osadzanie się minerałów lub zatykanie powierzchni, 

• ograniczony zakres pracy (pH, temperatura), 

• duże zużycie wody, 

• generowanie roztworów odpadowych. 

4.1. Podstawa teoretyczna 

Na proces wymiany jonowej składają się trzy etapy. 

Pierwszym etapem jest kondycjonowanie, czyli przygotowanie żywicy do procesu. 

Proces ten polega na przyłączeniu do grup funkcyjnych znajdujących się na powierzchni 

jonitów odpowiednich jonów, które umożliwią następującą wymianę jonową. Do odzysku 

metali szlachetnych wykorzystuje się zwykle aniony, które łatwo mogą ulegać proce-

sowi sorpcji. W przypadku metali szlachetnych kondycjonowanie często wykonuje się 

za pomocą kwasu chlorowodorowego o odpowiednim stężeniu. 

 
Rysunek 5. Schemat etapu kondycjonowania żywicy zawierającej grupę tiomocznikową,  

gdzie P – podłoże polimerowe [33] 

Etap drugi, czyli właściwa wymiana jonowa – sorpcja – polega na kontakcie żywicy 

z roztworem, z którego chcemy odzyskać lub usunąć pierwiastki. Można to robić na dwa 

sposoby [34]: 

• metodą statyczną – żywicę i roztwór miesza się w naczyniu lub reaktorze okreso-

wym aż do osiągnięcia stanu równowagi termodynamicznej, a otrzymany roztwór 

rozdziela się po zakończonym procesie; 

• metodą dynamiczną – roztwór przepuszcza się przez złoże jonitu znajdujące się 

w kolumnie, jest to metoda zdecydowanie częściej wykorzystywana w przemyśle. 

 
Rysunek 6. Schemat etapu wymiany jonowej, gdzie P – podłoże polimerowe [33] 

Ostatnim etapem jest elucja i/lub regeneracja żywicy. Najkorzystniejsza sytuacja jest 

wtedy, gdy elucja jest jednocześnie etapem kondycjonowania, przygotowującym żywice 

do kolejnego cyklu [33]. 
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Rysunek 7. Schemat etapu elucji i regeneracji żywicy zawierającej grupę tiomocznikową za pomocą 

tiomocznika, gdzie P – podłoże polimerowe [33] 

4.2. Komercyjne żywice jonowymienne 

Rynek żywic jonowymiennych jest bardzo obszerny. Produkowane są jonity o ogól-

nych zastosowaniach, jak i bardzo zawężonych. Najbardziej znane firmy, zajmujące się 

produkcją żywic to Purolite, Lanxess, Mitsubishi Chemical oraz DuPont, ale istnieje 

wiele innych firm produkujących jonity. 

W tabeli 2 przedstawione są najpopularniejsze żywice komercyjne, które mogą być 

wykorzystywane do odzysku metali szlachetnych, głównie platyny, palladu, rodu i złota.  

Tabela 2. Komercyjne żywice jonowymienne, gdzie: M – mocna zasada, S – słaba zasada, PS – polistyren, 

DVB – diwinylobenzen, PAc – poliakrylan 

Nazwa Typ Grupa funkcyjna Matryca Zastosowanie Firma 

1 2 3 4 5 6 

Puromet™ MTS9100 – amidoksymowa 
PAc-

DVB 

odzysk metali 

szlachetnych 

oczyszczanie kąpieli 

chromowych 

Purolite 

 

Puromet™ MTS9140 S tiomocznika 
PS-

DVB usuwanie rtęci 

odzysk metali 

szlachetnych 

odzysk złota 

Puromet™ MTS9200 S izotiouroniowa 
PS-

DVB 

Puromet™ MTS9240 S tiolowa 
PS-

DVB 

Puromet™ MTS9850 S poliaminowa 
PAc-

DVB 
usuwanie metali ciężkich 

Puromet™ MTA5000 M 
czwartorzędowa –

amoniowa typu I 

PS-

DVB 

odzysk metali 

szlachetnych z matryc 

alkalicznych 

usuwanie żelaza 

z kwaśnych roztworów 

uzdatnianie i odzysk 

wody płuczkowa 

retardacja kwasu 

Purogold™ MTA9920 S aminy mieszane 
PS-

DVB odzysk złota z roztworów 

i szlamów z ługowania 

cyjankami Purogold™ MTA1940 – 

mieszane aminy 

trzecio-  

i czwartorzędowe 

PS-

DVB 
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Purogold™ MTA1930 – 

mieszane aminy 

trzecio-  

i czwartorzędowe 

PS-

DVB 

Purogold™MTA5011, 

MTA5011SO4, 

MTA5013SO4, 

MTA5015SO4  

M 

 

czwartorzędowa 

amoniowa typu I 

 

PS-

DVB 

 

odzysk złota z roztworów 

i pulp powstałych 

z ługowania 

tiosiarczanem 

LEWATIT® MonoPlus 

TP 214 
S tiomocznikowa PS 

usuwanie rtęci 

w procesach oczyszcza-

nia gazów spalinowych, 

z wód gruntowych 

separacja i odzysk metali 

w hydrometalurgii, m.in. 

złota, srebra 

i platynowców (Pt, Pd, 

Ru, Rh) 

odzysk metali z grupy 

platynowców z wody 

płuczkowej 

i przepracowanych 

roztworów procesowych 

odzysk katalizatorów 

palladowych 

z organicznych strumieni 

procesowych 

Lanxess 
LEWATIT® K 6362 M 

czwartorzędowa 

amoniowa typu I 
PS 

odzysk cyjano- 

i chlorokompleksów 

metali szlachetnych ze 

ścieków lub strumieni 

procesowych 

usuwanie anionowych 

kompleksów metali 

ciężkich z kwasu 

chlorowodorowego 

odzysk uranu 

z roztworów ługujących 

węglanu i kwasu 

siarkowego 

LEWATIT® MP 62 

WS 
S 

trzeciorzędowa 

amina 
PS 

odkażanie wód 

gruntowych 

i powierzchniowych 

poprzez usuwanie m.in. 

jony chromianowe, 

cyjanków metali ciężkich 

odzysk metali 

szlachetnych m.in. złota 

i srebra z roztworów 

cyjankowych 

odkwaszanie 

organicznych strumieni 

procesowych, m.in. estry, 

etery i węglowodory 

aromatyczne 
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usuwanie Bisfenolu-A ze 

strumieni ścieków 

organicznych 

AMBERSEP™ 43600 S tiouroniowa 
PS-

DVB 

odzysk 

hydrometalurgiczny 

metali z grupy 

platynowców 

odzyskiwanie 

katalizatorów 

galwanizacja 

DuPont 

Du Pont S tiolowa 
PS-

DVB 

oczyszczanie ścieków 

galwanizacja 

hydrometalurgia 

AMBERSEP™ 21K 

XLT, 21K 16–20 

M 

 

czwartorzedowa 

amina 

PS-

DVB 

przetwórstwo minerałów 

(Zn, Mn itp.) 

odzysk metali 

szlachetnych (Au, Ag, Pt, 

Pd, Rh) 

odzysk uranu 

AMBERSEP™ 91419 M t-butylaminowa 
PS-

DVB 

odzysk złota z roztworów 

cyjankowych 

rozdział złota od 

strumieni PGM 

Źródło: https://www.purolite.com/index, https://lanxess.com/, https://www.dupont.com/ [data dostępu: 26.07.2022]. 

Mimo że wyżej wymienione żywice posiadają podobne grupy funkcyjne to różnią 

się miedzy sobą pojemnością jonitu, wymiarami ziaren, gęstością, rozmieszczenia grup, 

zakresem działania pH i temperatury, stopniem pęcznienia, porowatością, a także matrycą, 

(najczęściej polistyrenową, polistyrenową usieciowaną diwinylobenzenem lub poliakry-

lową usieciowaną diwinylobenzenem). Dodatkowo żywice mogą mieć strukturę makro-

porowatą lub żelową, co również wpływa na ich wytrzymałość i możliwości sorpcyjne. 

Oznacza to, że mimo podobnej budowy, żywice jonowymienne mogą różnić się 

finalnymi uzyskami sorpcji metali szlachetnych. Dlatego prowadzenie badań, przynaj-

mniej wstępnych, w celu określenia czy dany jonit może być wykorzystany w konkretnej 

technologii odzysku, jest niezbędne. 

4.3. Żywice jonowymienne przedstawione w artykułach naukowych 

Wymiana jonowa, ze względu na szereg zalet mogących usprawnić proces przemy-

słowy, zainteresowała znaczną część naukowców badających możliwości odzysku metali. 

W ostatnim dziesięcioleciu badania skupiały się głównie na odzysku metali szlachet-

nych z roztworów chlorkowych, jako że kwas chlorowodorowy jest jednym z najpopu-

larniejszych czynników ługujących. Jednakże we wcześniejszych latach często można 

była spotkać artykuły zajmujące się wymianą jonową z roztworów azotanowych [35-

38]. W tabeli 3 przedstawiony jest przegląd literaturowy dotyczący odzysku metali szla-

chetnych: platyny, palladu, rodu i złota z roztworów chlorkowych z wykorzystaniem 

niemodyfikowanych żywic jonowymiennych, głównie platyny, palladu, rodu i złota. 
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Tabela 3. Żywice jonowymienne będące przedmiotem badań naukowców, gdzie: M – mocna zasada, S – słaba 

zasada, Ms – mieszana zasada, PS – polistyren, DVB – diwinylobenzen, Pac – poliakrylan, M – mol/dm3,  

TU – tiomocznik, C – stężenie w roztworze, R – uzysk sorpcji lub elucji 

Nazwa Parametry 

żywicy 

Roztwór 

i dodatkowe 

informacje 

Sorpcja Elucja Publi-

kacja 

Purolite 

S985  

Typ: S 

Grupa 

funkcyjna: 

poliaminowa 

Matryca:  

PAc-DVB 

Firma: Purolite 

chlorkowy roztwór 

syntetyczny 

CPt = 0,25-1,0 

mmol/dm3 

CRh = 0,25-2,5 

mmol/dm3 

 

badania 

wykonywano na 

świeżo 

przygotowanym 

roztworze 

i roztworze 

pozostawionym na 

3 miesiące 

wykorzystano 

metodę statyczną 

i dynamiczną 

 

badano: wpływ 

stosunku fazy stałej 

do fazy ciekłej, 

czasu kontaktu 

i stężenia jonów 

chlorkowych na 

przebieg sorpcji 

 

szereg 

powinowactwa 

platyny do jonitów 

= AM–2B > 

Purolite A500 > 

Purolite S985 > 

AN–251 > AV–17–

8 > Purolite A530 > 

AN–82–10P 

 

szereg 

powinowactwa 

rodu do jonitów = 

Purolite S985 > 

AM–2B > AN–251 

> Purolite A500 > 

AV–17-8 > AN–

82–10P > Purolite 

A530 

roztwór 

syntetyczny 

RPt = 86-97%; 

RRh = 92-97% 

 

roztwór po 3 

miesiącach 

RPt = 90%;  

RRh = 80% 

2M HCl:  

RPt = 96,0%;  

RRh = – 

 

1M TU w 2M 

H2SO4:  

RPt = 94,0%;  

RRh = 94,8% 

 

1M TU w 2M 

KOH:  

RPt = 63,1%;  

RRh = 97,4% 

 

2M NH4SCN:  

RPt = 94,5%;  

RRh = – 

[39] 

[40] 
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Purolite 

A500 

Typ: M 

Grupa 

funkcyjna: 

czwartorzędowa 

amoniowa typu 

I 

Matryca: PS-

DVB 

Firma: Purolite 

 

roztwór 

syntetyczny 

RPt = 85-99%;  

RRh = 54-82% 

 

roztwór po 3 

miesiącach 

RPt = 88%; RRh = 

60% 

2M HCl:  

RPt = 98,5%;  

RRh = 98.8% 

 

1M TU w 2M 

H2SO4:  

RPt = 61,9%;  

RRh = 99,9% 

 

1M TU w 2M 

KOH: RPt = 96,3%; 

RRh = 64,2% 

 

2M NH4SCN:  

RPt = 98,2%;  

RRh = – 

 

Purolite 

A530 

Typ: M 

Grupa 

funkcyjna: 

czwartorzędowa 

amoniowa typu 

I 

Matryca:  

PS-DVB 

Firma: Purolite 

roztwór 

syntetyczny 

RPt = 81-96%; RRh 

= 49-59% 

 

– 

AV–

17–8 

Typ: M 

Grupa 

funkcyjna: 

czwartorzędowa 

amoniowa typu 

I 

Matryca: PS-

DVB 

Firma: 

Kemerovo 

chlorkowy roztwór 

syntetyczny 

CPt = 0,25-1,0 

mmol/ dm3 

CRh = 0,25-2,5 

mmol/dm3 

 

badania 

wykonywano na 

świeżo 

przygotowanym 

roztworze 

i roztworze 

pozostawionym na 

3 miesiące 

wykorzystano 

metodę statyczną 

i dynamiczną 

 

badano: wpływ 

stosunku fazy stałej 

do fazy ciekłej, 

czasu kontaktu 

i stężenia jonów 

chlorkowych na 

przebieg sorpcji 

 

szereg 

powinowactwa 

platyny do jonitów 

= AM–2B > 

roztwór 

syntetyczny 

RPt = 85-96%; 

RRh = 54-67% 

 

– [39] 

[40] 
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Purolite A500 > 

Purolite S985 > 

AN–251 > AV–17–

8 > Purolite A530 > 

AN–82–10P 

 

szereg 

powinowactwa 

rodu do jonitów = 

Purolite S985 > 

AM–2B > AN–251 

> Purolite A500 > 

AV–17-8 > AN–

82–10P > Purolite 

A530 

AN–

82–10P 

Typ: S 

Grupa 

funkcyjna: 

heksametylenoi

minowa 

Matryca:  

PS-DVB 

Firma: 

Kemerovo 

roztwór 

syntetyczny 

RPt = 83-94%;  

RRh = 44-67% 

– 

AM–

2B 

Typ: M 

Grupa 

funkcyjna: 

mieszane grupy 

aminowe 

drugo-, trzecio- 

i 

czwartorzędowe 

Matryca: PS-

DVB 

Firma: 

Kemerovo 

roztwór 

syntetyczny 

RPt = 87-99%;  

RRh = 51-79% 

 

roztwór po 3 

miesiącach 

RPt = 87%;  

RRh = 69% 

2M HCl:  

RPt = 97,7%;  

RRh = 88,9% 

 

1M TU w 2M 

H2SO4:  

RPt = 62,7%;  

RRh = – 

 

1M TU w 2M 

KOH: RPt = 93,9%; 

RRh = 71,9% 

 

2M NH4SCN:  

RPt = 99,4%;  

RRh = – 

AN–

251 

Typ: S 

Grupa 

funkcyjna: 

trzeciorzędowe 

grupy aminowe 

Matryca: 

Winylopirydyna

-DVB 

Firma: 

Cherkassy 

RPt = 88-98%; RRh 

= 61-78% 

 

– 

AN–

82–10P 

Typ: S 

Grupa 

funkcyjna: 

heksametylenoi

minowa 

chlorkowy roztwór 

syntetyczny 

CPt = 0,25-1,0 

mmol/ dm3 

CRh = 0,25-2,5 

mmol/dm3 

roztwór 

syntetyczny 

RPt = 83-94%;  

RRh = 44-67% 

– [39] 

[40] 
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Matryca:  

PS-DVB 

Firma: 

Kemerovo 

badania 

wykonywano na 

świeżo 

przygotowanym 

roztworze 

i roztworze 

pozostawionym na 

3 miesiące 

wykorzystano 

metodę statyczną 

i dynamiczną 

 

badano: wpływ 

stosunku fazy stałej 

do fazy ciekłej, 

czasu kontaktu 

i stężenia jonów 

chlorkowych na 

przebieg sorpcji 

 

szereg 

powinowactwa 

platyny do jonitów 

= AM–2B > 

Purolite A500 > 

Purolite S985 > 

AN–251 > AV–17–

8 > Purolite A530 > 

AN–82–10P 

 

szereg 

powinowactwa 

rodu do jonitów = 

Purolite S985 > 

AM–2B > AN–251 

> Purolite A500 > 

AV–17-8 > AN–

82–10P > Purolite 

A530 

AM–

2B 

Typ: M 

Grupa 

funkcyjna: 

mieszane grupy 

aminowe 

drugo-, trzecio- 

i 

czwartorzędowe 

Matryca:  

PS-DVB 

Firma: 

Kemerovo 

roztwór 

syntetyczny 

RPt = 87-99%;  

RRh = 51-79% 

 

roztwór po 3 

miesiącach 

RPt = 87%;  

RRh = 69% 

2M HCl:  

RPt = 97,7%;  

RRh = 88,9% 

 

1M TU w 2M 

H2SO4:  

RPt = 62,7%;  

RRh = – 

 

1M TU w 2M 

KOH: RPt = 93,9%; 

RRh = 71,9% 

 

2M NH4SCN:  

RPt = 99,4%;  

RRh = – 
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AN–

251 

Typ: S 

Grupa 

funkcyjna: 

trzeciorzędowe 

grupy aminowe 

Matryca: 

Winylopirydyna

-DVB 

Firma: 

Cherkassy 

RPt = 88-98%;  

RRh = 61-78% 

 

– 

Diaion 

SA10A 

Typ: M 

Grupa 

funkcyjna: 

czwartorzędowa 

amoniowa  

typu I 

Matryca: PS 

Firma: 

Mitsubishi 

Chemical 

chlorkowy roztwór 

syntetyczny 

CPt = 1,0 mmol/dm3 

CRh = 0,2 

mmol/dm3 

 

wykorzystano 

metodę statyczną 

i dynamiczną  

 

badano: wpływ 

stosunku fazy stałej 

do fazy ciekłej, 

stężenia jonów 

chlorkowych na 

przebieg sorpcji 

oraz możliwość 

rozdzielenia Pt od 

Rh 

 

najwyższy 

współczynnik 

separacji Pt/Rh 

uzyskano przy 

użyciu żywicy 

Diaion SA10A 

 

RPt = 55-99%;  

RRh = 0-20% 

 

0,1M TU:  

RPt = 95,6%;  

RRh = 70,6% 

 

0,1M TU w 0,1M 

HCl: RPt = 99,1%; 

RRh = 84,2% 

 

1M NaOH:  

RPt = 9,5%;  

RRh = 68,9% 

 

1M NH4Cl:  

RPt = 2,0%;  

RRh = –% 

 

1M NaCl:  

RPt = 0%; RRh = 0% 

 

1M HNO3:  

RPt = 3%;  

RRh = 19% 

 

2M Na2CO3:  

RPt = 2%;  

RRh = 58,9% 

[41] 

Diaion 

SA20A 

Typ: M 

Grupa 

funkcyjna: 

czwartorzędowa 

amoniowa  

typu I 

Matryca: PS 

Firma: 

Mitsubishi 

Chemical 

RPt = 25-99%;  

RRh = 0-20% 

 

0,1M TU:  

RPt = 98,8%;  

RRh = 50,9% 

 

0,1M TU w 0,1M 

HCl: RPt = 99,2%; 

RRh = 61,4% 

 

1M NaOH:  

RPt = 56,9%;  

RRh = 84,7% 

Diaion 

PA308 

Typ: M 

Grupa 

funkcyjna: 

czwartorzędowa 

amoniowa typu 

I 

Matryca: PS 

RPt = 25-99%;  

RRh = 0-20% 

 

0,1M TU:  

RPt = 97,9%;  

RRh = 58,5% 

 

0,1M TU w 0,1M 

HCl: RPt = 99,9%; 

RRh = 72,1% 
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Firma: 

Mitsubishi 

Chemical 

1M NaOH:  

RPt = 32,1%;  

RRh = 88,7% 

Amber-

lyst A–

26 

Typ: M 

Grupa 

funkcyjna: 

czwartorzędowa 

amoniowa  

typu I 

Matryca:  

PS-DVB 

Firma: The 

Dow Chemical 

Company 

chlorkowe 

i chlorkowo-

nitrowe roztwory 

palladowe 

 

wykorzystano 

metodę statyczną 

i dynamiczną 

  

badano: wpływ 

stężenia jonów 

chlorkowych oraz 

czasu reakcji na 

przebieg sorpcji 

CPd = 9,3-9,99 

mg/gżywicy 

– [42] 

Purolite 

S985 

Typ: S 

Grupa 

funkcyjna: 

poliaminowa 

Matryca: PAc-

DVB 

Firma: Purolite 

roztwór 

syntetyczny 

CPt = 0,513 

mmol/dm3 

CPd = 0,470 

mmol/dm3 

CRh = 0,194 

mmol/dm3 

 

roztwór po 

ługowaniu 

katalizatorów 

samochodowych 

CPt = 0,129 

mmol/dm3 

CPd = 0,125 

mmol/dm3 

CRh = 0,033 

mmol/dm3 

i zanieczyszczenia 

 

wykorzystano 

metodę statyczną 

 

badano: wpływ 

rodzaju roztworu 

(syntetyczny 

i przemysłowy), 

stosunku fazy stałej 

do fazy ciekłej, 

czasu reakcji na 

przebieg sorpcji 

oraz możliwość 

elucji 

roztwór 

syntetyczny 

RPt = 99,9%;  

RPd = 99,9%; 

RRh = 86,4% 

roztwór 

poługowniczy 

RPt = 99,7%;  

RPd = 99,6%;  

RRh = 75,3% 

2M HCl:  

RPt = 2,3%;  

RPd = 8,1%;  

RRh = 1,7% 

 

2M NaSCN:  

RPt = 3,6%; 

 RPd = 6,3%;  

RRh = 5,6% 

 

1M TU w 2M HCl: 

RPt = 99,5%;  

RPd = 91,1%;  

RRh = 23,6% 

 

1M TU w 2M 

NaOH: RPt = 7,9%; 

RPd = 4,1%;  

RRh = 2,8% 

[43] 

Lewatit 

M+ 

MP 

600 

Typ: M 

Grupa 

funkcyjna: 

czwartorzędowa 

 

roztwór 

syntetyczny 

RPt = 97,3%;  

RPd = 84,1%;  

RRh = 37,0% 

2M HCl:  

RPt = 0,6%;  

RPd = 1,2%;  

RRh = –% 
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amoniowa  

typu I 

Matryca:  

PS-DVB 

Firma: Lanxess 

 

roztwór 

poługowniczy 

RPt = 97,2%;  

RPd = 91,8%;  

RRh = 8,2% 

2M NaSCN:  

RPt = 1,4%;  

RPd = 0,9%;  

RRh = –% 

 

1M TU w 2M HCl: 

RPt = 99,5%;  

RPd = 98,1%;  

RRh = –% 

 

1M TU w 2M 

NaOH: RPt = 0,9%; 

RPd = 0,1%;  

RRh = –% 

XUS 

43600.

00 

Typ: S 

Grupa 

funkcyjna: 

tiouroniowa 

Matryca:  

PS-DVB 

Firma: 

DOWEX™ 

roztwór 

syntetyczny 

CPt = 0,513 

mmol/dm3 

CPd = 0,470 

mmol/dm3 

CRh = 0,194 

mmol/dm3 

roztwór po 

ługowaniu 

katalizatorów 

samochodowych 

CPt = 0,129 

mmol/dm3 

CPd = 0,125 

mmol/dm3 

CRh = 0,033 

mmol/dm3 

i zanieczyszczenia 

 

wykorzystano 

metodę statyczną 

 

badano: wpływ 

rodzaju roztworu 

(syntetyczny 

i przemysłowy), 

stosunku fazy stałej 

do fazy ciekłej, 

czasu reakcji na 

przebieg sorpcji 

oraz możliwość 

elucji 

roztwór 

syntetyczny 

RPt = 99,9%;  

RPd = 99,9%;  

RRh = 86,4% 

 

roztwór 

poługowniczy 

RPt = 99,7%;  

RPd = 99,6%;  

RRh = 75,3% 

2M HCl:  

RPt = 0,0%;  

RPd = 0,0%;  

RRh = 0,4% 

 

2M NaSCN:  

RPt = 0,2%;  

RPd = 0,7%;  

RRh = 1,6% 

 

1M TU w 2M HCl: 

RPt = 97,9%;  

RPd = 93,3%;  

RRh = 12,3% 

 

1M TU w 2M 

NaOH: RPt = 0,3%; 

RPd = 0,1%;  

RRh = 2,8% 

[43] 

IONA

C SR3 

Typ: S 

Grupa 

funkcyjna: 

izotiouroniowa 

Matryca: – 

Firma: Sybron 

Chemicals Inc. 

roztwór 

syntetyczny  

CAu = 113 mg/dm3 

i zanieczyszczenia 

 

wykorzystano 

metodę statyczną 

 

RAu = 59-97% różne stężenie TU 

w HCl:  

RAu = 74-95% 

[44] 
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badano: wpływ 

stosunku fazy stałej 

do fazy ciekłej, 

stężenia 

kompleksów złota, 

czasu reakcji, 

występowanie 

innych 

pierwiastków na 

przebieg sorpcji 

oraz możliwości 

elucji 

Amberl

ite 

IRC-

718 

Typ: S 

Grupa 

funkcyjna: 

iminodiocta-

nowa 

Matryca: PS 

Firma: Rohm & 

Haas 

chlorkowe 

i chlorkowo-

nitrowe roztwory 

palladowe CPd = 1,1 

mmol/dm3 

 

wykorzystano 

metodę statyczną 

 

badano: wpływ 

stosunku fazy stałej 

do fazy ciekłej, 

czasu kontaktu, 

stężenia kwasu 

chlorowodorowego 

i kwasu 

azotowego(V) na 

przebieg sorpcji 

 

szereg 

powinowactwa 

palladu do żywic = 

Duolite ES-346 > 

Amberlite IRC-718 

> Duolite C-467 

RPd = 10-99% – [45] 

Duolite  

C-467 

Typ: S 

Grupa 

funkcyjna: 

aminofosfo-

nowa 

Matryca: PS 

Firma: Dia-

Prosim 

RPd = 10-99% 

Duolite  

ES-346 

Typ: – 

Grupa 

funkcyjna: 

amidooksym 

Matryca: PS 

Firma: Dia-

Prosim 

RPd = 10-99% 

Lewatit 

MP-64 

Typ: Ms 

Grupa 

funkcyjna: 

grupy 

chlorkowy roztwór 

syntetyczny 

CAu = 20-160 

mgl/dm3 

RAu = 85-95% 10-50 g/dm3 TU 

w 0,01M HCl:  

RAu = 75-95% 

[46] 
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amoniowe 

trzecio-  

i 

czwartorzędowe 

Matryca: PS 

Firma: Lanxess 

wykorzystano 

metodę statyczną 

i dynamiczną 

 

badano: wpływ 

temperatury, czasu 

reakcji, stężenia 

chlorku, stężenia 

metalu, prędkości 

przepływu na 

przebieg sorpcji 

oraz stężenia 

tiomocznika 

w roztworze kwasu 

chlorowodorowego 

na przebieg elucji 

Amber-

lite 

XAD–

7 

Typ: S 

Grupa 

funkcyjna: ester 

akrylowy 

Matryca: – 

Firma: Rohm & 

Haas 

chlorkowy roztwór 

przemysłowy po 

ługowaniu 

odpadów 

CAu = 0,6 g/dm3 

i zanieczyszczenia 

 

wykorzystano 

metodę dynamiczną 

 

badano: wpływ 

kwasowości, 

temperatury oraz 

szybkości 

przepływu na 

przebieg sorpcji 

RAu = 99,8% aceton w HCl:  

RAu= 99,5% 

[47] 

Diaion 

WA21J 

Typ: S 

Grupa 

funkcyjna: 

poliaminowa 

Matryca:  

PS-DVB 

Firma: 

Mitsubishi 

Chemicals 

chlorkowy roztwór 

przemysłowy po 

ługowaniu 

katalizatorów 

CPt = 29,5 mg/dm3 

i zanieczyszczenia 

 

wykorzystano 

metodę statyczną 

 

badano: wpływ 

stosunku fazy stałej 

do fazy ciekłej 

i czas kontaktu na 

przebieg sorpcji 

RPt = 91,61% żywicę spopielono [48] 

  

chlorkowy roztwór 

przemysłowy po 

ługowaniu 

katalizatorów 

CPt = 29,5 mg/dm3 

CPd = 43,9 mg/dm3 

CRh = 8,9 mg/dm3 

 

RPd = 90,21%;  

RPt = 91,53%;  

RPd = 89,89% 

– [49] 

[50] 



Karolina Goc, Joanna Kluczka, Grzegorz Benke,  

Karolina Pianowska, Joanna Malarz, Katarzyna Leszczyńska-Sejda 
 

46 

wykorzystano 

metodę statyczną 

 

badano: wpływ 

stosunku fazy stałej 

do fazy ciekłej 

i czasu kontaktu na 

przebieg sorpcji 

AG1-

x8 

Typ: M 

Grupa 

funkcyjna: 

czwartorzędowa 

amoniowa  

typu I 

Matryca:  

PS-DVB 

Firma: Bio-Rad 

Laboratories 

chlorkowy roztwór 

syntetyczny 

CPt = 1 mmol/dm3 

CRh = 0,1 

mmol/dm3 

 

wykorzystano 

metodę statyczną 

i dynamiczną 

 

badano: wpływ 

stosunku fazy stałej 

do fazy ciekłej, 

kwasowości 

roztworu na 

przebieg sorpcji 

RPt = 55-99%;  

RRh = 5-20% 

1M NaCl:  

RPt = 0,89%;  

RRh = –% 

 

2M Na2CO3:  

RPt = 33,26%;  

RRh = 63,57% 

 

0,1M TU:  

RPt = 98,89%;  

RRh = 82,46% 

[51] 

AG1-

x2 

Typ: M 

Grupa 

funkcyjna: 

czwartorzędowa 

amoniowa  

typu I 

Matryca:  

PS-DVB 

Firma: Bio-Rad 

Laboratories 

RPt = 15-99%;  

RRh = 0-5% 

1M NaCl:  

RPt = 4,3%;  

RRh = –% 

 

2M Na2CO3:  

RPt = 58,30%;  

RRh = 74,98% 

 

0,1M TU:  

RPt = 99,90%;  

RRh = 69,89% 

AGMP

-1 

Typ: M 

Grupa 

funkcyjna: 

czwartorzędowa 

amoniowa  

typu I 

Matryca:  

PS-DVB 

Firma: Bio-Rad 

Laboratories 

RPt = 32-99%;  

RRh = 0-10% 

1M NaCl:  

RPt = 1,28%;  

RRh = –% 

 

2M Na2CO3:  

RPt = 46,03%;  

RRh = 99,90% 

 

0,1M TU:  

RPt = 99,90%;  

RRh = 88,06% 

Dowex

-M43 

Typ: S 

Grupa 

funkcyjna: 

grupy 

dimetyloamino

metylowe 

Matryca: PS-

DVB 

Firma: Dow 

Chemical 

chlorkowy roztwór 

syntetyczny 

CPt = 1 mg/dm3 

CPd = 1 mg/dm3 

 

wykorzystano 

metodę dynamiczną 

 

badano: możliwości 

elucji i regeneracji 

RPt = 90%;  

RPd = 90% 

0,1M TU w HCl: 

RPt = 45-95%;  

RPd = 32-99% 

[52] 



 

Metody sorpcyjne w technologii odzysku metali szlachetnych 
 

47 

Isolute 
NH2 

Typ: S 
Grupa 
funkcyjna: 
aminopropy-
lowa 
Matryca: 
krzemionka 
Firma: 
International 
Sorbent 
Technology 

chlorkowy roztwór 
syntetyczny 
CPt = 500 mg/dm3 
CPd = 500 mg/dm3 
CRh = 500 mg/dm3 
 
wykorzystano 
metodę dynamiczną 
 
badano: wpływ 
kwasowości na 
przebieg sorpcji 
i możliwości elucji 

RPt = 3-99%;  
RPd = 0-99%;  
RRh = 0-70% 

1M NaCl:  
RPt = 99%;  
RPd = 3,7%;  
RRh = 4,4% 
1M HCl:  
RPt = 99%; 
 RPd = 14,3%;  
RRh = 7% 
1M NaClO4:  
RPt = 53,8%;  
RPd = 0,5%;  
RRh = 52,8% 
0,5M cytrynian 
sodu: RPt = 69,2%; 
RPd = 0,5%;  
RRh = 12,3% 
 
0,5M TU:  
RPt = 78,5%;  
RPd = 99% 
1M TU: RPt = 99%; 
RPd = 99% 
 
0,5 NaHSO3:  
RRh = 3,8% 
0,5M Na2CO3:  
RRh = 77,7% 
0,2M Na3PO4:  
RRh = 99% 

[53] 
[54] 

Isolute 
SAX 

Typ: M 
Grupa 
funkcyjna: 
czwartorzędowa 
amoniowa  
typu I 
Matryca: 
krzemionka 
Firma: 
International 
Sorbent 
Technology 

 

RPt = 46-99%;  
RPd = 34-99%;  
RRh = 25-99% 

1M NaCl:  
RPt = 39,0%;  
RPd = 49,0%;  
RRh = 0,5% 
1M HCl:  
RPt = 99,0%;  
RPd = 81,3%;  
RRh = 0,0% 
1M NaClO4:  
RPt = 81,8%;  
RPd = 71,0%;  
RRh = 1,3% 
0,5M cytrynian 
sodu: RPt = 50,4%; 
RPd = 35,6%;  
RRh = 0,0% 
 
0,5M TU:  
RPt = 97,1%;  
RPd = 99,0% 
1M TU: RPt = 99%; 
RPd = 99% 
 
0,5 NaHSO3:  
RRh = 0% 
0,5M Na2CO3:  
RRh = 8,1% 
0,2M Na3PO4:  
RRh = 3,2% 
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Oasis 

Max 

Typ: M 

Grupa 

funkcyjna: 

czwartorzędowa 

amoniowa  

typu I 

Matryca: N-

winylopirolidon

-DVB 

Firma: Waters 

Corporation 

chlorkowy roztwór 

syntetyczny 

CPt = 500 mg/dm3 

CPd = 500 mg/dm3 

CRh = 500 mg/dm3 

CAu = 500 mg/dm3 

 

chlorkowy roztwór 

po ługowaniu 

katalizatorów 

samochodowych 

roztwór 1: 

CPt = 0,23 mg/dm3 

CPd = 0,102 

mg/dm3 

roztwór 2: 

CPt = 10,53 mg/dm3 

CPd = 4,86 mg/dm3 

 

wykorzystano 

metodę dynamiczną 

 

badano: wpływ 

kwasowości na 

przebieg sorpcji 

i możliwości elucji 

RPt = 60-99%;  

RPd = 20-99%; 

RRh = 0-25%; 

RAu = 0-99% 

O,5M TU w 1M 

HCl: RPt = 0-99%; 

RPd = 0-100%;  

RAu = 0-99% 

 

1M NaCl:  

RRh = 0% 

1M NaClO4:  

RRh = 17,0% 

0,5M cytrynian 

sodu: RRh = 1,7% 

0,5 NaHSO3:  

RRh = 4,4% 

1M HCl:  

RRh = 0,2% 

0,5M Na2CO3:  

RRh = 0% 

0,2M Na3PO4:  

RRh = 1,2% 

 

Całkowity odzysk 

po sorpcji i elucji 

0,5M TU w 1M 

HCl 

Roztwór 1:  

RPt = 56%;  

RPd = 99% 

Roztwór 2:  

RPt = 72%;  

RPd = 99% 

[53] 

[54] 

AV-17-

8 

Typ: M 

Grupa 

funkcyjna: 

czwartorzędowa 

amoniowa  

typu I 

Matryca:  

PS-DVB 

Firma: 

Kemerovo 

chlorkowy roztwór 

syntetyczny 

CPt = 0,25-1,0 

mmol/ dm3 

 

badania 

wykonywano na 

świeżo 

przygotowanym 

roztworze 

i roztworze 

pozostawionym na 

3 miesiące 

 

wykorzystano 

metodę statyczną 

 

badano: wpływ 

stosunku fazy stałej 

do fazy ciekłej, 

czasu kontaktu 

i stężenia jonów 

chlorkowych na 

przebieg sorpcji 

i możliwości elucji 

roztwór 

syntetyczny 

RPt = 93-99% 

 

roztwór po 3 

miesiącach 

RPt = 87% 

po sorpcji 

z roztworu 

syntetycznego 

1M HCl: RPt = 9% 

2M HCl: RPt = 9% 

80 g/dm3 TU w 2M 

HCl: RPt = 31% 

80 g/dm3 TU w 1M 

H2SO4: RPt = 35% 

80 g/dm3 TU w 2M 

NaOH: RPt = 42% 

 

po sorpcji 

z roztworu po 3 

miesiącach 

1M HCl: RPt = 2% 

2M HCl: RPt = 3% 

80 g/dm3 TU w 2M 

HCl: RPt = 25% 

80 g/dm3 TU w 1M 

H2SO4: RPt = 29% 

80 g/dm3 TU w 2M 

NaOH: RPt = 33% 

[55] 
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Lewatit 

MP 

600 

WS 

Typ: M 

Grupa 

funkcyjna: 

czwartorzędowa 

amoniowa  

typu I 

Matryca:  

PS-DVB 

Firma: Lanxess 

chlorkowy roztwór 

syntetyczny 

CPt = 0,25-1,0 

mmol/ dm3 

 

badania 

wykonywano na 

świeżo 

przygotowanym 

roztworze  

i roztworze 

pozostawionym na 

3 miesiące 

 

wykorzystano 

metodę statyczną 

 

badano: wpływ 

stosunku fazy stałej 

do fazy ciekłej, 

czasu kontaktu  

i stężenia jonów 

chlorkowych na 

przebieg sorpcji  

i możliwości elucji 

roztwór 

syntetyczny 

RPt = 98% 

 

roztwór po  

3 miesiącach 

RPt = 95% 

po sorpcji 

z roztworu 

syntetycznego 

1M HCl: RPt = 7% 

2M HCl: RPt = 8% 

80 g/dm3 TU w 2M 

HCl: RPt = 28% 

80 g/dm3 TU w 1M 

H2SO4: RPt = 33% 

80 g/dm3 TU w 2M 

NaOH: RPt = 39% 

 

po sorpcji  

z roztworu po  

3 miesiącach 

1M HCl: RPt = 3% 

2M HCl: RPt = 3% 

80 g/dm3 TU w 2M 

HCl: RPt = 21% 

80 g/dm3 TU w 1M 

H2SO4: RPt = 25% 

80 g/dm3 TU w 2M 

NaOH: RPt = 33% 

[55] 

Purolite  

A 100 

Typ: S 

Grupa 

funkcyjna: 

grupy 

amoniowe 

trzeciorzędowe 

Matryca:  

PS-DVB 

Firma: Purolite 

 

roztwór 

syntetyczny 

RPt = 91-99% 

 

roztwór po  

3 miesiącach 

RPt = 94% 

po sorpcji  

z roztworu 

syntetycznego 

1M HCl: RPt = 10% 

2M HCl: RPt = 11% 

80 g/dm3 TU w 2M 

HCl: RPt = 37% 

80 g/dm3 TU w 1M 

H2SO4: RPt = 37% 

80 g/dm3 TU w 2M 

NaOH: RPt = 41% 

 

po sorpcji  

z roztworu po  

3 miesiącach 

1M HCl: RPt = 4% 

2M HCl: RPt = 5% 

80 g/dm3 TU w 2M 

HCl: RPt = 29% 

80 g/dm3 TU w 1M 

H2SO4: RPt = 30% 

80 g/dm3 TU w 2M 

NaOH: RPt = 36% 

 

AM-

2B 

Typ: Ms 

Grupa 

funkcyjna: 

grupy 

amoniowe 

trzecio-  

i 

czwartorzędowe 

chlorkowy roztwór 

syntetyczny 

CPt = 0,25-1,0 

mmol/ dm3 

 

badania 

wykonywano na 

świeżo 

roztwór 

syntetyczny 

RPt = 81-96% 

 

roztwór po  

3 miesiącach 

RPt = 90% 

po sorpcji  

z roztworu 

syntetycznego 

1M HCl: RPt = 9% 

2M HCl: RPt = 10% 

80 g/dm3 TU w 2M 

HCl: RPt = 39% 

[55] 
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Matryca:  

PS-DVB 

Firma: 

Kemerovo 

przygotowanym 

roztworze  

i roztworze 

pozostawionym na 

3 miesiące 

 

wykorzystano 

metodę statyczną 

 

badano: wpływ 

stosunku fazy stałej 

do fazy ciekłej, 

czasu kontaktu  

i stężenia jonów 

chlorkowych na 

przebieg sorpcji  

i możliwości elucji 

80 g/dm3 TU w 1M 

H2SO4: RPt = 49% 

80 g/dm3 TU w 2M 

NaOH: RPt = 45% 

 

po sorpcji  

z roztworu po  

3 miesiącach 

1M HCl: RPt = 5% 

2M HCl: RPt = 5% 

80 g/dm3 TU w 2M 

HCl: RPt = 31% 

80 g/dm3 TU w 1M 

H2SO4: RPt = 32% 

80 g/dm3 TU w 2M 

NaOH: RPt = 34% 

AN-

251 

Typ: S 

Grupa 

funkcyjna: 

trzeciorzędowe 

grupy aminowe 

Matryca: 

winylopirydyna

-DVB 

Firma: 

Cherkassy 

 

roztwór 

syntetyczny 

RPt = 90-99% 

 

roztwór po 3 

miesiącach 

RPt = 97% 

po sorpcji  

z roztworu 

syntetycznego 

1M HCl: RPt = 29% 

2M HCl: RPt = 35% 

80 g/dm3 TU w 2M 

HCl: RPt = 43% 

80 g/dm3 TU w 1M 

H2SO4: RPt = 45% 

80 g/dm3 TU w 2M 

NaOH: RPt = 48% 

 

po sorpcji  

z roztworu po  

3 miesiącach 

1M HCl: RPt = 12% 

2M HCl: RPt = 14% 

80 g/dm3 TU w 2M 

HCl: RPt = 36% 

80 g/dm3 TU w 1M 

H2SO4: RPt = 38% 

80 g/dm3 TU w 2M 

NaOH: RPt = 39% 

 

Puro-

met 

MTS92

00 

Typ: S 

Grupa 

funkcyjna: 

izotiouroniowa 

Matryca:  

PS-DVB 

Firma Purolite 

roztwór po 

ługowaniu 

odpadów 

porafinacyjnych 

CPt = 674 mg/dm3 

CPd = 601 mg/dm3 

CAu = 44 mg/dm3 

CRh = 215 mg/dm3  

i zanieczyszczenia 

 

wykorzystano 

metodę statyczną 

 

badano: wpływ 

stosunku fazy stałej 

do fazy ciekłej, 

RPt = 97-99%;  

RPd = 99%;  

RAu = 99%;  

RRh = 65-90% 

10% HCl:  

RPt = 0,15%;  

RPd = 0,17%; 

RAu = 2,35%;  

RRh = 1,04% 

 

2M NH₄SCN:  

RPt = 0,15%;  

RPd = 0,34%;  

RAu = 2,35%;  

RRh = 0,52% 

 

2M NH₄SCN  

w 10% HCl:  

RPt = 1,84%;  

RPd = 0,69%;  

[56] 
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czasu procesu, 

liczby etapów na 

przebieg sorpcji 

oraz możliwość 

elucji 

RAu = 4,71%;  

RRh = 4,18% 

 

1M TU w 2M HCl: 

RPt = 41,28%;  

RPd = 63,11%;  

RAu = 47,08%;  

RRh = 7,31% 

Puro-

met 

MTS98

50 

Typ: S 

Grupa 

funkcyjna: 

poliaminowa 

Matryca:  

PAc-DVB 

Firma Purolite 

 

RPt = 97-99%;  

RPd = 99%;  

RAu = 85-99%;  

RRh = 74-95% 

10% HCl:  

RPt = 0,16%;  

RPd = 5,94%;  

RAu = 2,39%;  

RRh = 0,51% 

 

2M NH₄SCN:  

RPt = 0,47%;  

RPd = 1,40%;  

RAu = 2,39%;  

RRh = 0,51% 

 

2M NH₄SCN  

w 10% HCl:  

RPt = 2,91%;  

RPd = 2,33%;  

RAu = 3,19%;  

RRh = 0,68% 

 

1M TU w 2M HCl: 

RPt = 61,20%;  

RPd = 81,79%;  

RAu = 74,15%;  

RRh = 0,51% 

 

Puro-

met 

MTS91

00 

Typ: – 

Grupa 

funkcyjna: 

amidooksymo-

wa 

Matryca: PAc-

DVB 

Firma Purolite 

roztwór po 

ługowaniu 

odpadów 

porafinacyjnych 

CPt = 674 mg/dm3 

CPd = 601 mg/dm3 

CAu = 44 mg/dm3 

CRh = 215 mg/dm3  

i zanieczyszczenia 

 

wykorzystano 

metodę statyczną 

 

badano: wpływ 

stosunku fazy stałej 

do fazy ciekłej, 

czasu procesu, 

liczby etapów na 

przebieg sorpcji 

oraz możliwość 

elucji 

RPt = 74,18%;  

RPd = 97,95%;  

RAu = 96,36%;  

RRh = 43,26% 

– [56] 
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Lewatit 

MonoP

lus 

TP214 

Typ: S 

Grupa 

funkcyjna: 

tiomocznikowa 

Matryca: PS 

Firma: Lanxess 

 

RPt = 99,86%;  

RPd = 99,97%;  

RAu = 99,77%;  

RRh = 74,60% 

– 

 

Lewatit 

K6362 

Typ: M 

Grupa 

funkcyjna: 

czwartorzędowa 

amoniowa  

typu I 

Matryca: PS 

Firma: Lanxess 

RPt = 99%;  

RPd = 99%;  

RAu = 99%;  

RRh = 70-95% 

10% HCl:  

RPt = 0,54%;  

RPd = 2,42%;  

RAu = 2,07%;  

RRh = 19,88% 

 

2M NH₄SCN:  

RPt = 4,86%;  

RPd = 0,15%;  

RAu = 2,07%;  

RRh = 22,08% 

 

2M NH₄SCN  

w 10% HCl:  

RPt = 1,69%;  

RPd = 0,32%;  

RAu = 4,31%;  

RRh = 20,70% 

 

1M TU w 2M HCl: 

RPt = 35,66%;  

RPd = 37,97%;  

RAu = 20,70%;  

RRh = 11,93% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie źródeł umieszczonych w tabeli [39-56]. 

5. Podsumowanie  

Analiza danych zebranych w tabeli 3 wskazała, że odzysk metali szlachetnych za 

pomocą wymiany jonowej jest bardzo interesującym tematem dla naukowców, jednak 

zsumowanie wszystkich danych i ich porównanie jest utrudnione, ze względu na zróż-

nicowane podejście badaczy do tematu np. poprzez zastosowanie różnych roztworów 

(np. syntetycznych i przemysłowych), warunków sorpcji statycznej i dynamicznej (różne 

stosunki objętościowe, różne czasy procesu czy różne stężenia jonów chlorkowych) czy 

warunków elucji. Ale można oczywiście wyciągnąć też kilka wspólnych elementów 

badań. Praktycznie w przypadku każdej publikacji pierwszym etapem badań jest wykre-

ślenie izoterm sorpcji oraz określenie kinetyki, co umożliwia późniejsze zaplanowanie 

szczegółów procesu. Każdym elementem badań jest też określenie możliwości elucji, 

ale niewiele publikacji naukowych skupia się na dodatkowych parametrach, które trzeba 

wziąć pod uwagę w trakcie projektowania procesu, takich jak pH, stężenie utleniaczy 

czy występowanie zanieczyszczeń. W znacznej ilości artykułów opisane są również 

badania z wykorzystaniem roztworu syntetycznego, zamiast roztworów przemysłowych. 

Oczywiście na poziomie badań laboratoryjnych jest to właściwa opcja, jednak w trakcie 

przeskalowywania procesu do warunków przemysłowych stosowanie roztworu prze-

mysłowego o różnym stężeniu powoduje pojawianie się nowych problemów, których 

nie da się wcześniej bardzo często przewidzieć. 
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Wysoki uzysk sorpcji jest jednym z najważniejszych kryteriów selekcji jonitów, ale 

nie jest jedynym. Oprócz wysokiego uzysku, żywice jonowymienne powinny charakte-

ryzować się selektywnością metali szlachetnych względem innych składników roztworów 

(takich jak miedź, cynk, arsen, molibden, nikiel, kobalt), a także odpornością na różne 

czynniki i środowiska (np. mocne kwasy i zasady, zmienne pH, temperatura). Dlatego 

w trakcie planowania badań należy wziąć pod uwagę przyszłe zastosowanie. 

Uwagi ogólne i podziękowania 

Serdeczne podziękowania dla wszystkich osób, które umożliwiły publikację tego 

rozdziału i pomogły w jego tworzeniu. 

Praca jest częścią projektu doktorskiego wykonywanego w ramach IV edycji pro-

gramu „Doktorat Wdrożeniowy” finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego. Praca została zrealizowana również w części w ramach środków subwen-

cyjnych Sieci Badawczej Łuksiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych (sprawozdanie 

nr 8033/20, kod pracy 0334123000). 
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Metody sorpcyjne w technologii odzysku metali szlachetnych 

Streszczenie 

Wymiana jonowa jest popularną techniką odzyskiwania metali szlachetnych z roztworów zawierających 

niskie ich stężenie. Jednak rynek żywic jonowymiennych cały czas się rozwija i aktualnie dostępnych jest 

wiele różnych jonitów o podobnym zastosowaniu. Dlatego istotne jest odpowiednie dobranie żywicy do 

konkretnego zastosowania w przemyśle. 

Praca ma na celu przybliżenie tematyki odzysku metali szlachetnych za pomocą wymiany jonowej i opisanie 

szerokiego rynku żywic jonowymiennych do sorpcji platyny, palladu, rodu i złota. Wykonany przegląd litera-

turowy ma za zadanie ułatwienie wstępnych możliwości dobrania żywicy jonowymiennej do odzysku metali 

szlachetnych z różnych roztworów.  

Słowa kluczowe: metale szlachetne, odzysk metali, wymiana jonowa, żywice jonowymienne, sorpcja 

Sorption methods in the technology of precious metals recovery 

Abstract 

Ion exchange is a popular technique for the recovery of precious metals from solutions containing a low con-

centration of them. However, the market for ion exchange resins is constantly evolving and many different 

ion exchangers are currently available for similar applications. Therefore, it is important to properly select 

the resin for a specific industrial application. 

The aim of this work is to present the subject of the recovery of precious metals by means of ion exchange and 

to describe the wide market of ion exchange resins for the sorption of platinum, palladium, rhodium and gold. 

The conducted literature review should help with selecting an ion exchange resin for the recovery of precious 

metals from various solutions. 

Keywords: precious metals, metals recovery, ion exchange, ion exchange resins, sorption 
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Jacek Pawlicki1, Adam Płachta2 

Nowe rozwiązania technologiczne  

w procesach kształtowania objętościowego metali 

1. Wprowadzenie 

Stosowanie nowych materiałów i wzrost wymagań dotyczących poziomu własności 

wytrzymałościowych wyrobów skłania do poszukiwań nowych technik wytwarzania. 

Także w procesach przeróbki plastycznej obserwujemy stałą tendencję do doskonalenia 

i poprawy efektywności już stosowanych konwencjonalnych technik wytwarzania oraz 

powstawania całkowicie nowych, niekonwencjonalnych sposobów odkształcania pla-

stycznego metali. Nowe technologie przeróbki plastycznej cechuje przede wszystkim 

odmienny od tradycyjnych sposób oddziaływania narzędzi na materiał odkształcany. 

Przykładem rodzimych rozwiązań technologicznych przeróbki plastycznej jest np. 

metoda wyciskania KoBo, która różni się od konwencjonalnego procesu wyciskania 

dodatkowym ruchem skrętnym matrycy [1]. Jednym z podstawowych celów nowych 

sposobów odkształcania jest uzyskanie dużych odkształceń plastycznych oraz wynika-

jących stąd korzystnych efektów strukturalnych np. rozdrobnienia struktury materiału 

do poziomu ultradrobnoziarnistego i nanometrycznego. Nowe sposoby kształtowania 

plastycznego mają także praktyczny i ekonomiczny aspekt m.in. pozwalają na ograni-

czenie liczby jednostkowych operacji, skrócenie cyklu produkcyjnego, prowadzenie 

przeróbki plastycznej na zimno i w podwyższonych temperaturach przy zachowaniu 

dobrej plastyczności. Korzystnym zjawiskiem technologicznym jest możliwość wytwa-

rzania wyrobów monolitycznych bez potrzeby stosowania technik łączenia. Uzyskane 

wyroby charakteryzują się wyższą trwałością eksploatacyjną i mniejszą skłonnością do 

pękania zmęczeniowego. 

W pracy przedstawiono nowe możliwości technologiczne przeróbki plastycznej 

materiałów i wyrobów, które stanowią interesującą alternatywę dla konwencjonalnych 

technik wytwarzania. Opisane urządzenia są oryginalnymi opracowaniami konstruk-

cyjnymi, niemającymi odpowiedników w znanych powszechnie maszynach i urządze-

niach do przeróbki plastycznej. Ocena aktualnego stanu wiedzy dotycząca rozwoju metod 

przeróbki plastycznej przeznaczonych do przetwórstwa materiałów i wytwarzania wyro-

bów o złożonej geometrii pozwala stwierdzić, że przedstawione metody rozszerzają zakres 

możliwości oddziaływania na strukturę i właściwości wyrobów. Ważnym czynnikiem, 

który jest decydujący o możliwościach aplikacyjnych nowych metod kształtowania 

plastycznego, jest znaczny poziom gotowości technologicznej TRL (ang. Technology 

Readiness Level). 

  

 
1 jacek.pawlicki@polsl.pl, Katedra Transportu Kolejowego, Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej, Politech-

nika Śląska, www.polsl.pl. 
2 adam.plachta@polsl.pl, Katedra Inżynierii Produkcji, Wydział Inżynierii Materiałowej, Politechnika Śląska, 

www.polsl.pl. 
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2. Kształtowanie objętościowe odkuwek z oscylacyjnym skręcaniem 

Nowy sposób kształtowania plastycznego różni się od konwencjonalnego sposobu 
ściskania (spęczania) możliwością zadania dodatkowego odkształcenia postaciowego 
poprzez cykliczne skręcanie. W efekcie tak prowadzonego procesu ściskania uzyskuje 
się znaczne całkowite odkształcenia zastępcze w objętości próbki (odkuwki). Dodatkowym 
efektem procesu jest otrzymanie silnie rozdrobnionej struktury materiału, równomier-
nego rozkładu odkształceń w objętości oraz znaczny spadek nacisków kształtowania. 
W przemysłowych procesach kucia matrycowego w matrycach otwartych i zamkniętych 
dominującym sposobem wypełnienia wykroju matrycującego odkuwek osiowosymetrycz-
nych typu krążek, tarczka jest spęczanie. Wykorzystanie nowego sposobu spęczania 
z dopełniającymi odkształceniami postaciowymi oraz towarzyszących procesowi zjawisk 
mechanicznych i strukturalnych, korzystnie wpłynie na własności wytrzymałościowe 
i eksploatacyjne odkuwek. Nowy sposób spęczania może być zastosowany również 
w wybranej fazie kucia matrycowego, co uwarunkowane jest kształtem materiału wsa-
dowego i wykroju matrycującego. Wynika to z konieczności przeniesienia cyklicznie 
zmiennego momentu skręcającego na wysokości odkuwki. 

Przeprowadzone badania na stanowisku technologicznym na reprezentatywnej grupie 
materiałów metalicznych potwierdziły dużą efektywność nowego sposobu kształto-
wania plastycznego i zastosowania w przemysłowych procesach kucia odkuwek. 

2.1. Stanowisko badawcze 

Urządzenie technologiczne zostało tak zaprojektowane, że siła nacisku osiowego jest 
zadawana pośrednio przez maszynę wytrzymałościową lub prasę hydrauliczną. Uniwer-
salność zmiany lokalizacji urządzenia i możliwość wykorzystania układów hydraulicz-
nych siły maszyny wytrzymałościowej lub prasy hydraulicznej znacznie upraszcza 
budowę urządzenia i obniża koszt wykonania [2]. Schemat kinematyczny urządzenia 
przedstawiono na rysunku 1. 

Urządzenie posiada następujące możliwości przeprowadzania prób odkształcania 
materiałów metalicznych oraz prasowania proszków [3, 4]: 

• ściskanie konwencjonalne w zróżnicowanych warunkach tarcia np. ściskanie bez-
tarciowe, w warunkach tarcia suchego; 

• ściskanie konwencjonalne w zamkniętej matrycy z możliwością regulowanego 
promieniowego płynięcia metalu; 

• skręcanie oscylacyjne (brak ruchu poosiowego stempla górnego); 

• ściskanie z równoczesnym oscylacyjnym skręcaniem w warunkach swobodnego 
promieniowego płynięcia metalu; 

• ściskanie z równoczesnym oscylacyjnym skręcaniem w warunkach wysokich ciśnień 
quasi-hydrostatycznych; 

• prasowanie proszków za pomocą przystawki prasującej osadzanej na dolnym 
ruchomym stemplu. 

Wymienione próby kształtowania plastycznego są możliwe do wykonania ze względu 
na dodatkową funkcję kinematyczną urządzenia, związaną z ruchem oscylacyjnym stem-
pla dolnego, co znacznie zwiększa intensywność zadanych odkształceń plastycznych. 
Oryginalna kinematyka urządzenia daje duże możliwości fizykalnego modelowania 
struktury metali, realizacji testów czułości materiału na zmianę drogi odkształcania oraz 
zastosowania praktycznego do prowadzenia technologicznej operacji spęczania. 
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Rysunek 1. Schemat kinematyczny przyrządu do ściskania z oscylacyjnym skręcaniem. 1. Korpus dolny,  

2. Korpus górny, 3. Stempel dolny, 4. Stempel górny, 5. Łożysko przesuwne nieobrotowe, 6. Widełki − ramię 

dolnego stempla, 7. Rolka, 8. Wał wykorbiony (mimośrodowy), 9. Koło zębate napędzające, 10. Pierścień 

zębaty, 11. Koło zębate [2] 

Urządzenie w trakcie pracy spoczywa na trawersie maszyny wytrzymałościowej. 

Posiada płynną regulację prędkości ściskania, częstotliwości skręcania i amplitudy kąta 

skręcania. Nastawy wielkości kinematycznych umożliwiają zmianę kąta skręcania 

w zakresie od 0o do ±8o. Częstotliwość wahań stempla dolnego fskr jest regulowana przez 

falownik w zakresie od 0 do 1,8 Hz z możliwością zwiększenia częstotliwości maksy-

malnej do 2,6 Hz. 

2.2. Mechaniczne i strukturalne efekty procesu 

Wyniki badań przeprowadzonych na reprezentatywnej grupie materiałów metalicznych 

wykazały, że zarówno zmniejszenie prędkości ściskania vt, przy zachowaniu stałej często-

tliwości skręcania fskr, jak i wzrost częstotliwości skręcania fskr, przy stałej prędkości 

ściskania vt wywołuje spadek poziomu średnich nacisków jednostkowych [5-7]. Można 

stąd wnioskować, że o przebiegu charakterystyk siłowych w procesie ściskania z oscy-

lacyjnym skręcaniem decyduje głównie stosunek kąta skręcania do przyrostu gniotu Δh. 

Stosunek odkształcenia składowego wywołanego skręcaniem do odkształcenia składo-

wego wywołanego ściskaniem jest parametrem charakteryzującym drogę odkształcenia 

(dε), która decyduje o efektach strukturalnych i siłowych procesu. Zmiana parametrów 

procesu, tym samym proporcji składowych odkształceń skutkuje rotacją osi głównych 

stanu naprężenia i zmianą wartości naprężeń głównych. Na rysunku 2 przedstawiono 

schemat stanu naprężenia ściskanej i skręcanej próbki w punkcie materialnym leżącym 

na powierzchni próbki walcowej. Schemat stanu naprężenia zmienia się też wzdłuż 

promienia próbki walcowej i w osi próbki dla r = 0, odpowiada jednoosiowemu stanowi 

naprężenia σ1 > 0, a pozostałe naprężenia główne σ2 = σ3 = 0. Rozważając parametry 

siłowe w osi próbki: F > 0 a Ms = 0. 
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Rysunek 2. Schemat orientacji osi głównych stanu naprężenia na powierzchni próbki walcowej [6] 

Na rysunku 3 przedstawiono przebieg średnich nacisków jednostkowych otrzymanych 

podczas ściskania, w warunkach zmiany drogi odkształcenia, w trakcie realizacji próby. 

Dodatkowy oscylacyjny ruch dolnego stempla wywołuje wyraźny spadek wielkości 

nacisków w dowolnej fazie procesu ściskania. Średni nacisk jednostkowy utrzymuje się 

na stałym poziomie ze wzrostem gniotu i dla odpowiadającej tej samej wartości gniotu 

rzeczywistego ε = 1,1 (odkształcenie logarytmiczne) jest prawie o 100 MPa mniejszy. 

Zatrzymanie w trakcie próby oscylacyjnego skręcania wywołuje efekt odwrotny, natych-

miastowego wzrostu nacisków, które osiągają poziom nacisków konwencjonalnego 

ściskania. 

 
Rysunek 3. Wpływ drogi odkształcenia na wartość średnich nacisków jednostkowych w próbie ściskania 

z oscylacyjnym skręcaniem próbek walcowych z miedzi [opracowanie własne] 

Proces ściskania z oscylacyjnym skręcaniem wywołuje w materiale określone skutki 

strukturalne. Ich charakter oraz intensywność występowania zależą od zadanych para-

metrów kinematycznych procesu oraz wielkości odkształcenia skumulowanego (całko-

wite odkształcenie zastępcze). Na rysunku 4 przedstawiono efekt rozdrobnienia struk-

tury materiału (Cu) wynikający ze zmiany parametrów procesu i w konsekwencji wzrostu 

całkowitego odkształcenia zastępczego [6]. Duża intensywność odkształcenia i dynamika 

procesu powodują, że proces ten jest w mikroobszarach aktywowany cieplnie. 
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Rysunek 4. Wpływ parametrów procesu na całkowite odkształcenie zastępcze εic  

i efekt rozdrobnienia ziarna [6] 

Zjawiskiem towarzyszącym procesowi ściskania z oscylacyjnym skręcaniem jest 

kształt próbek po odkształceniu. Na rysunku 5 przedstawiono widok próbek z miedzi po 

ściskaniu z oscylacyjnym skręcaniem i ściskaniu konwencjonalnym w warunkach tarcia 

suchego [5]. Kształt próbek ściskanych z oscylacyjnym skręcaniem zbliżony jest do 

geometrii próbek walcowych ściskanych w warunkach beztarciowych. Brak wyraźnej 

sferyczności powierzchni tworzącej próbki walcowej (beczkowatość) świadczą o tym, 

że uzyskane odkształcenia w objętości ściskanych próbek są równomierne. Podobny 

efekt braku sferyczności powierzchni tworzącej próbek walcowych stwierdzono, także 

dla dużej grupy materiałów badanych (Al, stal gat. 0H18N9, tytan Grade 1) [8]. 

 
Rysunek 5. Widok próbek po ściskaniu z oscylacyjnym skręcaniem z prędkością ściskania vt = 0,6 mm/s  

dla kątów skręcania a = ±4° i a = ±8°: a) próbka ściskana konwencjonalnie, b) fskr = 0,4 Hz, c) fskr = 1 Hz,  

d) fskr = 1,8 Hz [5] 

2.3. Aplikacje nowego sposobu kształtowania plastycznego 

Podstawowe próby ściskania z oscylacyjnym skręcaniem przeprowadzone na repre-

zentatywnej grupie materiałów metalicznych pozwoliły na opracowanie modelowego 

procesu kucia matrycowego odkuwek osiowosymetrycznych z rewersyjnie skrętną 

dolną matrycą. W warunkach przemysłowych proces ten odpowiada procesowi kucia 

matrycowego w matrycy otwartej (z wypływką). Na rysunku 6 przedstawiono schemat 

procesu i wizualizację przestrzenną narzędzi.  
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Rysunek 6. Schemat procesu ściskania z rewersyjnie skrętną dolną matrycą (a) i wizualizacja przestrzenna 

narzędzi (b) [opracowanie własne] 

Podstawowym założeniem decydującym o skuteczności tego sposobu odkształcania 

jest taki dobór kształtu odkuwki, który umożliwi przeniesienie cyklicznie zmiennego 

momentu skręcającego na wysokości wsadu. Materiał wsadowy do kucia powinien 

posiadać na obu końcach odpowiedni przekrój (kwadratowy, trójkątny, itp.), skojarzony 

z częścią wykroju w dolnej i górnej matrycy (rys. 7).  

 

Rysunek 7. Widok narzędzi i materiału wsadowego (Cu gatunek M1E) do modelowego procesu kucia 

matrycowego z rewersyjnie skrętną dolną matrycą [opracowanie własne] 

Innym sposobem jest prowadzenie początkowej fazy kucia bez ruchu rewersyjnego 

dolnej matrycy do momentu wypełnienia wybranej dolnej części wykroju (np. o prze-

kroju kwadratowym), który umożliwi przeniesienie cyklicznie zmiennego momentu 

skręcającego na materiał w dalszej fazie procesu kucia, ale już z uruchomionym ruchem 

rewersyjnym matrycy. Do zainicjowania korzystnych zjawisk wywołanych dodatko-

wym odkształceniem postaciowym od skręcania wymagane jest wykonanie, co najmniej 

jednego pełnego cyklu skręcania na drodze odkształcenia. 

Rozwiązaniem najbardziej efektywnym i mogącym wywołać efekt równomiernego 

odkształcenia w objętości odkuwki jest jednoczesny ruch skrętny obu matryc, górnej 

i dolnej, w przeciwnych fazach. Takie rozwiązanie jednak dodatkowo komplikuje kon-

strukcję urządzenia. 

Jedną z możliwości zastosowania nowej metody kształtowania jest kucie łbów śrub 

i wkrętów, szczególne elementów złącznych dla przemysłu wydobywczego i budowy 

infrastruktury kolejowej. 
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2.4. Kształtowanie plastyczne metali wspomagane dodatkowymi 

naprężeniami ścinającymi 

Koncepcja kształtowania plastycznego wspomaganego dodatkowymi naprężeniami 

ścinającymi jest pochodną prac i badań przeprowadzonych na przyrządzie do ściskania 

z oscylacyjnym skręcaniem. Proces ściskania z oscylacyjnym skręcaniem może być 

stosowany do próbek walcowych, w zastosowaniach przemysłowych odkuwek osiowo-

symetrycznych typu krążek, pierścień, tarczka, itp. Duża efektywność procesu, a także 

możliwość sterowania strukturą materiału w celu uzyskania pożądanych właściwości 

wytrzymałościowych i użytkowych, stały u podstaw opracowania założeń koncepcji 

stanowiska do wytwarzania odkuwek o kształcie wydłużonym w oparciu o tożsamy 

sposób obciążenia. W rezultacie opracowano dwie koncepcje napędu ruchu posuwisto-

zwrotnego dolnej matrycy, opartą o mechanizm mimośrodowy i siłowniki hydrauliczne. 

Oba opracowania są przedmiotem patentu [9]. 

Na rysunku 8 przedstawiono modyfikację przyrządu polegającą na zastosowaniu 

dwóch cylindrów hydraulicznych (5, 6) do napędu stempla dolnego (3) i wprawiania 

w oscylacyjny ruch posuwisto-zwrotny. To rozwiązanie konstrukcyjne budowy przyrządu 

jest mniej skomplikowane mechanicznie i łatwiejsze w wykonaniu. Budowa przyrządu 

jest też bardziej zwarta, co może mieć znaczenie podczas umieszczania przyrządu na 

stole prasy hydraulicznej. 

 

Rysunek 8. Schemat przyrządu do ściskania wspomaganego dodatkowymi naprężeniami ścinającymi:  

1. Korpus, 2. Prowadnica toczna, 3. Stempel dolny, 4. Prowadnica toczna, 5. Cylinder hydrauliczny lewy,  

6. Cylinder hydrauliczny prawy, 7. Stempel górny, 8. Materiał odkształcany [9] 

Ta metoda kształtowania plastycznego materiału polega na jednoczesnym ściskaniu 

i oscylacyjnym odkształcaniu postaciowym w kierunku prostopadłym do kierunku na-

cisku stempli. W wyniku takiego ruchu narzędzi, materiał ściskany pomiędzy stemplem 

a matrycą jest poddawany cyklicznemu obciążaniu poprzeczną siłą wywołującą wystę-

powanie w odkształcanym materiale dodatkowych naprężeń ścinających, co wpływa na 

poprawę warunków wypełniania wykrojów matrycy, skutkujących efektem „zamykania” 

i „spajania” nieciągłości materiałowych i zmianę struktury i właściwości materiału. 

Końcowym rezultatem tak prowadzonego procesu jest zmniejszenie ilości braków przy 

produkcji wyrobów i półfabrykatów wynikających z lokalnych efektów utraty spójności 

materiału. 

Kształtowanie plastyczne wspomagane dodatkowymi naprężeniami ścinającymi, 

pozwala na uzyskanie szeregu nowych efektów w zakresie cech geometrycznych i jakości 

wytwarzanych wyrobów. Podstawową zaletą tej metody wytwarzania jest możliwość 

uzyskania wyrobów o mniejszej względnej wysokości (stosunek wysokości do wymiaru 
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poprzecznego) oraz jednorodnej i drobnoziarnistej strukturze. Metoda ta może być 

stosowana głównie do wytwarzania elementów maszyn o bardzo dużej wytrzymałości 

statycznej, dynamicznej i zmęczeniowej. Szczególnie nadaje się do wytwarzania elemen-

tów silników, pomp i przekładni dużych mocy oraz elementów dla medycyny (jedno-

rodna struktura materiału i duża wytrzymałość). 

3. Kształtowanie segmentowe 

Proces kształtowania segmentowego jest technologią przeróbki plastycznej ukierun-

kowaną na zastosowanie w przemyśle samochodowym do wytwarzania odkuwek 

osiowosymetrycznych z wgłębieniami, odkuwek użebrowanych typu tarczka, krążek, 

pierścień oraz w przemyśle lotniczym do wytwarzania pokryć i elementów integralnych. 

Konwencjonalne procesy technologiczne przeróbki plastycznej, prasowania i kucia, 

wymagają znacznych nacisków kształtowania oraz niestandardowych wielkości prze-

strzeni roboczych pras. Zbyt niskie naciski kształtowania są niewystarczające do skutecz-

nego wypełnienia wykroju matrycy odkuwki użebrowanej, a elementy integralne ze 

względu na ich dużą powierzchnię, wytwarza się w procesach obróbki ubytkowej 

z litego wsadu. 

Istotą nowego sposobu kształtowania plastycznego jest możliwość uzyskiwania wgłę-

bień o dużej powierzchni i głębokości w wyniku sumowania wgłębień pojedynczych 

segmentów o bardzo małej powierzchni nacisku oraz małym pojedynczym wgłębieniu. 

Proces ten pozwala na wytwarzanie elementów o małej grubości w stosunku do wymiaru 

poprzecznego odkuwki oraz wykonywanie dowolnie rozmieszczonych, lokalnych wgłę-

bień (żeber). Ze względu na występujące w tych procesach kształtowania mniejsze naciski 

jednostkowe, maleje zużycie narzędzi i wydłuża czas ich eksploatacji. W procesach 

przeróbki plastyczne na zimno, ze względu na obserwowane zjawisko mięknięcia od-

kształceniowego (brak umocnienia), możemy prowadzić proces bez potrzeby między-

operacyjnego wyżarzania, które jest zabiegiem energochłonnym. 

3.1. Rozwój koncepcji procesu kształtowania segmentowego 

Rozwój koncepcji nowego sposobu kształtowania segmentowego przedstawiono na 

rysunku 9 [10]. Ewolucja koncepcji przewiduje przejście od rozwiązania kinematycz-

nego ruchu narzędzia przewidzianego do kształtowania odkuwek osiowosymetrycznych 

z wgłębieniami, odkuwek użebrowanych (a), poprzez kształtowanie elementów integral-

nych wzdłużnych w ruchu roboczym rolek posuwisto-zwrotnym (b) oraz w rozwiązaniu 

alternatywnym, w którym rolki robocze oddziałujące na segmenty kształtujące wyko-

nują ruch posuwisty, obwodowy, jednokierunkowy (c). 

 

Rysunek 9. Ewolucja koncepcji procesu kształtowania segmentowego elementów i pokryć integralnych [10] 
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3.2. Kształtowanie segmentowe odkuwek osiowosymetrycznych 

z użebrowaniem 

Specyfiką pracy przyrządu jest konstrukcja stempla górnego, który składa się z sze-

regu segmentów skojarzonych ze sobą. Ruch roboczy segmentów stempla wywołujący 

odkształcanie materiału odbywa się poprzez oddziaływanie rolek osadzonych w gniaz-

dach na górną oporową część segmentów. W zależności od liczby rolek odkształcenie 

może być realizowane jednocześnie przez taką samą liczbę segmentów. Przykładowo 

zastosowanie trzech rolek wywołuje jednoczesny ruch roboczy trzech segmentów. 

Pozostałe segmenty nie uczestniczą w danej chwili w odkształceniu. Liczba segmentów 

stempla jest wielokrotnością liczby rolek, przykładowo: dla układu 3 rolek przewiduje 

się 6, 9, 12 segmentów. Segmentowa konstrukcja stempla oraz kinematyka ruchu 

narzędzia wywołuje lokalne, strefowe uplastycznienie materiału. Strefy uplastycznione 

pojawiają się w materiale sekwencyjnie w liczbie równej liczbie zastosowanych rolek 

i z częstotliwością, która zależy od prędkości obrotowej obsady, w której osadzone są 

rolki. Schemat kinematyczny przyrządu przedstawiono na rysunku 10 [11]. 

 
Rysunek 10. Schemat kinematyczny przyrządu do ściskania w warunkach sekwencyjnego, lokalnego 

uplastycznienia. 1. Korpus, 2. Cylinder hydrauliczny prasy, 3. Suwak, 4. Talerz dociskowy, 5. Element toczny 

dociskowy, 6. Stempel segmentowy, 7. Matryca, 8. Materiał odkształcany, 9. Pierścień prowadzący,  

10. Sprężyna powrotna, 11. Łożysko oporowe, 12. Łożysko poprzeczne, 13. Napęd [11] 

Całkowity nacisk prasy jest skumulowany na części powierzchni odkształcanego 

materiału, tym samym uzyskujemy lokalnie duże wartości nacisków jednostkowych 

i możliwość uplastycznienia materiałów charakteryzujących się znacznym oporem 

plastycznym. Pozwala tym samym kształtować w sposób efektywny odkuwki pierście-

niowe, w postaci krążków, kół użebrowanych charakteryzujących się dużą powierzchnią 

czołową oraz niekorzystnym z punktu widzenia nacisków kształtowania małym stosun-

kiem wysokości odkuwki do średnicy zewnętrznej. Występujące w tradycyjnych sposo-

bach kształtowania tego typu odkuwek duże naciski powodują przeciążenie urządzeń 

oraz zjawiska niszczenia narzędzi roboczych, stempli i matryc. 

Na rysunku 11 przedstawiono poszczególne elementy prototypowego stanowiska 

w układzie sześciokowadełkowym [12]. 
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a)     b) 

Rysunek 11. Segmenty robocze w układzie 6 kowadełek (a) i kowadełka zamontowane w oprawie (b) [12] 

Próby technologiczne kształtowania stopów aluminium, tytanu i magnezu przepro-

wadzono na modelowej odkuwce osiowosymetrycznej z wgłębieniami. Na rysunku 12 

przedstawiono modelową odkuwkę osiowosymetryczną z wgłębieniami i efekt końco-

wych prób kucia na zimno odkuwki ze stopu aluminium PA38. 

  
a)     b) 

Rysunek 12. Modelowa odkuwka osiowosymetryczna z wgłębieniami (a) i odkuwka ze stopu aluminium 

PA38 kształtowana na zimno (b) [12] 

Na rysunku 13. przedstawiono widok wybranych odkuwek modelowych ze stopu tytanu 

WT3-1 kształtowanej w temperaturach 900°C i ze stopu magnezu AM60 kształtowanej 

w temperaturze 200°C. 

  
a)        b) 

Rysunek 13. Odkuwka ze stopu tytanu WT3-1 kształtowana w temperaturze 900°C (a) i odkuwka ze stopu 

magnezu AM60 kształtowana w temperaturze 200°C, bez pęknięć na powierzchni (b) [opracowanie własne] 
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W badanych stopach magnezu AM60 i AZ91 ze względu na dużą wrażliwość mate-

riału na obniżenie temperatury kształtowania ważne jest dokładne określenie tempe-

ratury wyjściowej materiału (wyjścia z pieca), temperatury narzędzi i materiału w czasie 

kucia. Ze względu na dłuższy czas operacji kucia segmentowego w porównaniu 

z konwencjonalnym kuciem matrycowym, utrzymanie izotermicznych warunków kucia 

jest podstawowym warunkiem prawidłowego przebiegu procesu i otrzymania odkuwki 

bez pęknięć. 

3.3. Kształtowanie segmentowe elementów integralnych wzdłużnych 

Kształtowanie segmentowe elementów integralnych wzdłużnych odbywa się w posu-

wisto-zwrotnym ruchu rolek roboczych. Całkowita powierzchnia kształtowanego elementu 

podzielona jest na obszary sekwencyjnie, lokalnie uplastycznione w trakcie procesu 

przez segmenty narzędzia. Schemat przyrządu do kształtowania segmentowego elemen-

tów integralnych wzdłużnych przedstawiono na rysunku 14 [13]. 

Specyfiką budowy przyrządu jest konstrukcja stempla górnego, który składa się 

z szeregu segmentów skojarzonych ze sobą. Ruch roboczy segmentów stempla wywo-

łujący odkształcanie materiału jest realizowany poprzez nacisk rolek na górną oporową 

część segmentów. Segmentowa konstrukcja stempla oraz kinematyka ruchu narzędzia 

wywołuje lokalne, strefowe uplastycznienie materiału. Strefy uplastycznione pojawiają 

się w materiale sekwencyjnie w liczbie równej liczbie zastosowanych rolek i z często-

tliwością, która zależy od prędkości ruchu posuwistego rolek. Ruch posuwisto-zwrotny 

rolek realizowany jest za pomocą dodatkowego napędu. Przyrząd pozwala na bezsto-

pniową regulację prędkości przemieszczenia rolek oraz siły nacisku prasy. Taki sposób 

realizacji odkształcenia zapewnia istotne obniżenie niezbędnej do kształtowania siły. 

Całkowity nacisk prasy jest skumulowany na części powierzchni odkształcanego 

materiału tym samym uzyskujemy lokalnie duże wartości nacisków jednostkowych 

i możliwość uplastycznienia materiałów charakteryzujących się znacznym naprężeniem 

uplastyczniającym. 

 
Rysunek 14. Przyrząd do kształtowania segmentowego z posuwisto-zwrotnym ruchem rolek roboczych:  

1. Suwak prasy, 2. Rolki, 3. Stempel segmentowy, 4. Materiał odkształcany [13] 

Próby kształtowania segmentowego modelowego elementu integralnego z wgłębie-

niami przeprowadzono dla stopu aluminium. Materiał wsadowy stanowiła blacha alumi-

niowa o wymiarach 215 x 135 x 12 mm. Zastosowano stempel z czterema sekcjami. 
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W każdej sekcji znajduje się 20 segmentów. Liczbę segmentów w sekcji można w sposób 

dowolny zmieniać. Narzędzia do kształtowania segmentowego i gotowy modelowy 

element skorupowy z wgłębieniami przedstawiono na rysunku 15 [10]. 

  
a)     b) 

Rysunek 15. Segmenty zgrupowane w sektorach wewnątrz oprawy stempla (a) i modelowy element 

skorupowy ze stopu aluminium o wymiarach 215 x 135 x 20 mm (b) [10] 

Na powierzchni wgłębień widoczne są wyraźne ślady oddziaływania pojedynczych 

segmentów. Wysokość krawędzi sekcji elementu, żeber jest nierówna, regularnie pofał-

dowana, co ma związek ze zróżnicowanymi warunkach płynięcia plastycznego materiału. 

Zjawisko to definiuje zasada najmniejszego oporu płynięcia. Każdy punkt odkształ-

canego ciała przemieszcza się w kierunku, w którym napotyka na najmniejszy opór. 

W praktyce technologicznej ważna jest znajomość trajektorii, wzdłuż której opór płynięcia 

plastycznego będzie najmniejszy. Podczas ściskania z tarciem, występującym w strefie 

kontaktu czołowej powierzchni stempla z odkształcanym materiałem, trajektorię prze-

mieszczeń punktów ciała określa się zgodnie z zasadą najkrótszej normalnej do obwodu 

przekroju. 

W koncepcji ewolucji rozwoju technologii kształtowania segmentowego przedsta-

wiono również rozwiązanie, w którym rolki robocze oddziałujące na segmenty 

kształtujące wykonują ruch posuwisty, obwodowy, jednokierunkowy (rys. 9c). Ten 

sposób kształtowania segmentowego jest przeznaczony do wytwarzania długich elemen-

tów o powtarzalnej okresowo budowie wgłębień na długości. 

4. Niekonwencjonalny proces walcowania 

Proces walcowania z cyklicznym, poosiowym, ruchem walców (RCMR, Rolling with 

Cyclic Movement of Rolls) może stanowić interesującą i konkurencyjną alternatywę dla 

powszechnie znanych metod dużych odkształceń plastycznych SPD (Severe Plastic 

Deformation). Zaletą procesu jest możliwość szybkiej aplikacji w warunkach prze-

mysłowych do wytwarzania materiałów ultradnobnoziarnistych i nanokrystalicznych. 

Urządzenie wykonano w oparciu o niekonwencjonalne rozwiązanie techniczne ruchu 

narzędzi kształtujących i wyposażono w kompletny system pomiarowy rejestrujący 

wszystkie parametry przebiegu procesu. 

Spodziewane korzyści z zastosowania walcowania nową metodą to: uzyskanie dużego 

odkształcenia skumulowanego, redukcja liczby przepustów, obniżenie siły walcowania, 

jednostkowej pracy odkształcenia plastycznego (proces energooszczędny) i wygenero-
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wanie żądanej, wyjściowej struktury metalu. Opracowanie nowej technologii walcowania 

jest szczególnie ważne ze względu na masowość produkcji i wielość produkowanego 

asortymentu wyrobów. 

4.1. Stanowisko badawcze 

Stanowisko do walcowania w procesie RCMR zaprojektowano w układzie walców 

duo. Mechanizm ruchu poosiowego walców jest oryginalnym rozwiązaniem konstruk-

cyjnym walcarki doświadczalnej [14]. Tak prowadzony proces walcowania charaktery-

zuje się możliwością uzyskania znacznie większych wartości odkształcenia efektywnego. 

Proces RCMR różni się od walcowania konwencjonalnego dodatkowym ruchem po-

przecznym walców. Pasmo jest odkształcane poprzez jednoczesną redukcję wysokości 

i wymuszone przemieszczanie warstw materiału w kierunku prostopadłym do głównego 

kierunku walcowania. W konwencjonalnym procesie walcowania następuje redukcja 

wysokości pasma (gniot), a płynięcie materiału w kierunku prostopadłym do kierunku 

walcowania (poszerzenie) jest nieznaczne. Schemat kinematyczny urządzenia w pro-

cesie RCMR przedstawiono na rysunku 16. 

Realizacja ruchu poosiowego walców wymuszana jest poprzez wahadłowo zabudo-

wane na czopach 7 jarzmo 5, które oddziałuje na przemian na walce robocze 2 przesu-

wając je wzdłuż ich osi. Jarzmo 5 wprowadzane jest w ruch poprzez układ mimośrodowy 

składający się z wału mimośrodowego 9 oraz tulei mimośrodowej 8, które cyklicznie 

poruszają jarzmem 5. Ten cykliczny ruch jarzma 5 przenoszony jest na obudowy 4 łożysk 

3 i poprzez łożysko wzdłużne dwukierunkowe 3 na walce robocze 2. Wielkość ruchu 

poosiowego walców roboczych 2 jest regulowana poprzez zmianę położenia tulei mimo-

środowej 8 na wale mimośrodowym 9. Tuleja mimośrodowa 8 jest nastawna względem 

wału mimośrodowego 9, w wyniku czego mimośród wypadkowy może się zmieniać od 

wartości zerowej do sumy mimośrodów cząstkowych. Pozwala to na płynną regulację 

wychylenia jarzma 5, a tym samym płynny i bezstopniowy przesuw osiowy walców 

roboczych 2. 

 
Rysunek 16. Schemat kinematyczny urządzenia w procesie RCMR [14] 
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W trajektorii ruchu poosiowego walców, przedstawionej na rysunku 17 można 

wyróżnić następujące charakterystyczne fazy: 

✓ walce znajdują się w położeniach centralnych: 

• przemieszczenie poosiowe walca górnego xG = 0; 

• przemieszczenie poosiowe walca dolnego xD = 0; 

• prędkości walców w ruchu poosiowym są przeciwnie skierowane i osiągają 

maksymalne wartości vG = −vD = vmax 

✓ w fazie ruchu, gdzie walce znajdują się w przeciwległych położeniach skrajnych: 

• przemieszczenie poosiowe walca górnego i dolnego xG = −xD; 

• prędkości walców w ruchu poosiowym vG = vD = 0. 

 
Rysunek 17. Przemieszczenia poosiowe walców xG i xD i prędkości walców vG i vD w ruchu poosiowym 

[opracowanie własne] 

Znajomość przebiegu przemieszczenia i prędkości walców w ruchu poosiowym jest 

istotna, ponieważ wielkości te opisują parametry odkształcenia postaciowego pasma 

w strefie styku z walcami. Parametrami tymi są wielkość i prędkość odkształcenia posta-

ciowego. Można stwierdzić, że siła niezbędna do wywołania odkształcenia postaciowego, 

a tym samym siła poosiowa, jaką należy przyłożyć do walca, składa się z dwóch członów: 

• pierwszy zależy od wielkości odkształcenia postaciowego, czyli od przemieszczenia 

poosiowego walca; 

• drugi zależy od prędkości odkształcenia, czyli od prędkości ruchu poosiowego walca. 

Konstrukcja urządzenia umożliwia szybką wymianę walców, nastawę szczeliny 

między walcami oraz żądaną wielkość skoku poosiowego walców. Regulacje i nastawy 

urządzenia pozwalają na zmianę wychylenia walca z położenia środkowego do ±2 mm 

i częstotliwości wahań poprzecznych walców do 3 Hz. Odkształcenie poprzeczne pasma 

jest wymuszone przez równoległe rowki wykonane na powierzchniach beczek walców. 

Urządzenie wyposażone jest w system pomiarowy firmy BMCM − Niemcy. Stero-

wanie systemem pomiarowym, obróbka i zapis danych odbywa się za pomocą programu 

NEXT VIEW 3.4. 
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4.2. Efekty procesu walcowania 

Skuteczność nowego sposobu walcowania jest określona wielkością zadanego od-

kształcenia skumulowanego, które determinuje uzyskane efekty siłowe i strukturalne 

procesu. W procesie RCMR całkowite odkształcenie zastępcze wyznaczono z zależności: 
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gdzie: εic − całkowite odkształcenie zastępcze, εhi − odkształcenie wywołane redukcją wysokości (gniot 

rzeczywisty), εpi − odkształcenie postaciowe wywołane przemieszczeniem poprzecznym walców, n − liczba 

pojedynczych odkształceń (liczba przepustów), hi-1, hi − wysokość próbki (pasma) przed i po pojedynczym 

odkształceniu (przepuście), A − amplituda przemieszczenia poprzecznego walców. 

W procesie walcowania konwencjonalnego odkształcenie postaciowe wywołane 

przemieszczeniem poprzecznym walców epi = 0 (równanie 1), a określenie całkowitego 

odkształcenia w procesie, sprowadzono do wyznaczenia całkowitego gniotu rzeczy-

wistego εhc dla n przepustów z zależności: 
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Na rysunku 18 przedstawiono wpływ liczby przepustów (odkształceń pojedynczych) 

na wartość odkształcenia całkowitego w procesie walcowania konwencjonalnego i RCMR 

stopu CuFe2. Uzyskana wartość odkształcenia całkowitego po 6 przepustach w procesie 

RCMR jest wielokrotnie większa od uzyskanej w procesie walcowania konwencjonalnego. 

 
Rysunek 18. Wpływ sposobu walcowania i liczby przepustów n na wartość całkowitego odkształcenia 

zastępczego. Materiał CuFe2 [opracowanie własne] 
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Obserwacje struktury przekrojów poprzecznych pasm w kolejnych przepustach 

w procesie RCMR wskazują na znaczny wpływ dodatkowego poprzecznego ruchu walców 

na ewolucję stref lokalnych odkształceń. Na rysunku 19 przedstawiono przykładowe 

obrazy mikrostrukturalne przekrojów poprzecznych próbek ze stopu CuFe2 dla wybra-

nych przepustów. 

 
Rysunek 19. Obrazy mikrostrukturalne przekrojów poprzecznych próbek ze stopu CuFe2 w 2 przepuście: 

proces RCMR (a), walcowanie konwencjonalne (b) [opracowanie własne] 

Poprzeczny, cykliczny ruch walców wywołuje już w początkowej fazie odkształcania 

(w początkowych przepustach) powstanie stref silnie odkształconych przy powierzchni 

kontaktu z górnym i dolnym walcem. Przypowierzchniowe strefy intensywnie odkształ-

cone migrują w kolejnych przepustach od powierzchni w kierunku środka pasma i obej-

mują coraz większą objętość pasma. Skuteczność oddziaływania walców na wielkość 

i lokalizację stref dużych odkształceń plastycznych wzrasta z wielkością całkowitego 

odkształcenia zastępczego po każdych n przepustach. W środkowej strefie przekroju 

pasma obserwujemy strukturę, która jest zbliżona do uzyskanej w procesie walcowania 

konwencjonalnego. W strefie tej odkształcenie jest wywołane odkształceniem liniowym 

związanym z redukcją wysokości próbki (hi = h0 − hi, hi − redukcja wysokości próbki 

po i−tym przepuście, h0 − wysokość początkowa próbki, hi − wysokość próbki po i−tym 

przepuście). Wynika stąd, że dodatkowe oddziaływanie związane z cyklicznym ruchem 

poprzecznym walców maleje ze wzrostem odległości od powierzchni kontaktu materiału 

i narzędzia. 

W próbach walcowania stop Al-Li wykazywał ograniczoną podatność do odkształ-

cania. Stopy Al-Li charakteryzują się wysoką sztywnością i wytrzymałością właściwą. 

Niestety tym dobrym parametrom wytrzymałościowym towarzyszy niska ciągliwość, 

która ogranicza ich praktyczne zastosowanie. W procesie walcowania RCMR istotna jest 

podatność materiału odkształcanego do przenoszenia cyklicznie zmiennych naprężeń 

ścinających (stycznych τ) bez utraty spójności materiału. Na powierzchni pasm ze stopu 

Al-Li zaobserwowano niekorzystne zjawisko kruchości i łuszczenia warstw przypo-

wierzchniowych, będących w bezpośrednim kontakcie z walcami, w obecności wystę-

pujących w tych obszarach cyklicznie zmiennych naprężeń ścinających. Mimo mniejszej 

podatności stopu Al-Li do odkształcania różnice w wartościach całkowitego odkształ-

cenia skumulowanego w analizowanych procesach walcowania są znaczne, po każdym 

odkształceniu pojedynczym (przepuście), co przedstawiono na rysunku 20. 
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Rysunek 20. Wpływ metody walcowania stopu Al-2,2%Li0,1%Zr na wartość całkowitego odkształcenia 

zastępczego w dwóch przepustach [opracowanie własne] 

Zjawiska siłowo-energetyczne i mikrostrukturalne towarzyszące nowemu sposobowi 

odkształcania w procesie walcowania są również aktywowane cieplnie. Nowy, niekon-

wencjonalny proces walcowania charakteryzuje się dużą intensywnością odkształcenia. 

Przyrost temperatury pasma wywołany jest dwoma równocześnie zachodzącymi zjawi-

skami: tarcia w strefie kontaktu materiału i narzędzia umożliwiającego przemieszczenie 

materiału w kierunku prostopadłym do kierunku walcowania i zamianą części pracy 

odkształcenia plastycznego w energię cieplną. Analiza otrzymanych obrazów termogra-

ficznych wykazała intensywny przyrost temperatury pasma w procesie walcowania 

z cyklicznym, poosiowym ruchem walców w porównaniu z walcowaniem konwencjo-

nalnym. Na rysunku 21 przedstawiono przyrosty temperatury powierzchni pasma w kolej-

nych przepustach, w procesie walcowania konwencjonalnego i niekonwencjonalnego 

(RCMR). 

  
a) b) 

Rysunek 21. Przyrost temperatury powierzchni pasma w procesie walcowania konwencjonalnego 

i niekonwencjonalnego stopów CuFe2 (a) i CuCr0,6 (b) z prędkością walcowania nw = 1 obr./min 

[opracowanie własne] 
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4.3. Aplikacje nowej metody walcowania 

Nowa metoda walcowania różni się znacząco od walcowania konwencjonalnego. 

Dodatkowy ruch poosiowy walców wywołuje w materiale odkształcanym interesujące 

zjawiska strukturalne. W przebiegu procesu obserwujemy duże spadki parametrów siło-

wych walcowania. To oczywiście tylko niektóre korzyści metody. Duże odkształcenia 

uzyskujemy już w pojedynczym przepuście. Skuteczność niekonwencjonalnej metody 

walcowania potwierdzają wyniki przebiegu parametrów siłowych walcowania oraz bada-

nia mikrostrukturalne. Budowa i układ kinematyczny walcarki wprowadza nas w obszar 

niekonwencjonalnych mechanizmów budowy maszyn. Urządzenie nie ma odpowiednika 

w znanych rozwiązaniach technicznych mechanizmów walcarek. Przedstawiona metoda 

walcowania jest również konkurencyjna, jako technologia o dużej wydajności do wytwa-

rzania nowych materiałów o silnie rozdrobnionej strukturze. Znane metody dużych 

odkształceń plastycznych (SPD) takich możliwości nie posiadają, co znacznie ogranicza 

ich zastosowanie przemysłowe. Nowy sposób walcowania może być z powodzeniem 

zastosowany również do recyklingu materiałów kompozytowych, przede wszystkim 

kompozytów warstwowych, laminatów. Sprzyjają temu naprężenia styczne powstające 

podczas cyklicznej, poosiowej zmiany położenia walców. 

5. Podsumowanie 

Biorąc pod uwagę współczesne kierunki rozwoju technologii wytwarzania przedsta-

wione w pracy koncepcje nowych sposobów kształtowania plastycznego skoncentrowane 

są na trzech zasadniczych celach: obniżenia pracy odkształcenia (niższa energochłonność 

procesu), otrzymania żądanej, końcowej struktury metalu oraz na efekcie ekologicznym 

(wyeliminowanie lub ograniczenie wstępnego nagrzewania metalu, operacji wyżarza-

nia, trawienia, itp.). 

Ściskanie z oscylacyjnym skręcaniem daje duże możliwości zastosowania metody 

w procesach kucia matrycowego odkuwek osiowosymetrycznych. Zwartość budowy 

urządzenia, możliwość łatwego zainstalowania w przestrzeni roboczej prasy to niewąt-

pliwe atuty aplikacyjne metody. Proces ściskania realizowany jest przy znacznie mniej-

szych naciskach kształtowania, odkuwki są jednorodne strukturalnie. W określonych 

warunkach przebiegu procesu możliwe jest uzyskanie struktury ultradrobnoziarnistej, 

a w mikroobszarach, także nanometrycznej. Sposób realizacji ruchu skrętnego jednej 

z matryc powinien być dostosowany do rodzaju wyrobu, typu narzędzi i możliwości 

technologicznych odbiorcy. 

Kształtowanie segmentowe to przede wszystkim większy uzysk materiałowy wyni-

kający z zastąpienia materiałochłonnej obróbki skrawaniem. To także możliwość wytwa-

rzania monolitycznych pokryć integralnych i odkuwek czołowych z użebrowaniem 

o dużej wytrzymałości i korzystnym przebiegu włókien materiału zgodnym z kształtem 

elementu. Oprócz wzrostu poziomu własności wytrzymałościowych metoda pozwala na 

zmniejszenie masy wyrobu, ograniczenie liczby połączeń, tym samym miejsc koncen-

tracji naprężeń i źródeł generowania pęknięć, co wpływa na trwałość i poprawę bezpie-

czeństwa. W procesie technologicznym możliwa jest redukcja liczby operacji i szybka 

adaptacja istniejącego parku maszynowego, tym samym mniejsze nakłady inwestycyjne. 

Proces walcowania z cyklicznym, poosiowym ruchem walców jest niestandardowy 

ze względu na dodatkowy ruch poprzeczny walców. Potencjał technologiczny metody 

to przede wszystkim wzrost intensywności odkształcenia w pojedynczym przepuście, 
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zmniejszenie liczby przepustów tym samym skrócenie cyklu produkcyjnego. Zwięk-

szenie trwałości eksploatacyjnej walcarki poprzez zmniejszenie nacisków walcowania. 

Otrzymywanie materiałów i wyrobów walcowanych o kontrolowanej strukturze, także 

ultradrobnoziarnistej i nanometrycznej. Metoda może być również stosowana w recy-

klingu materiałów kompozytowych i materiałów gumowych wzmacnianych linkami 

stalowymi np. taśm przenośnikowych czy opon samochodowych. W badaniach podsta-

wowych ze względu na możliwość zadania dużego odkształcenia skumulowanego 

metoda jest konkurencyjna do znanych metod dużych odkształceń plastycznych SPD 

(Severe Plastic Deformation). 

Dzięki zastosowaniu przedstawionych technologii skuteczniejsze stanie się kontrolo-

wanie mikrostruktury i właściwości wyrobów na etapie przetwórstwa. Zagadnienie to 

nabiera szczególnego znaczenia w sytuacji stosowania nowych materiałów konstrukcyj-

nych m.in. wysokowytrzymałych stali karoseryjnych nowej generacji, stopów metali 

lekkich, stopów tytanu, itp., odpornych również na obciążenia udarowe. 
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Nowe rozwiązania technologiczne w procesach kształtowania objętościowego metali 

Streszczenie 

W pracy przedstawiono niekonwencjonalne metody kształtowania plastycznego metali, które sposobem 

oddziaływania na materiał oraz kinematyką ruchu narzędzi istotnie różnią się od znanych i powszechnie 

stosowanych, konwencjonalnych technologii. Przedstawione badania koncentrowały się na ocenie wpływu 

warunków realizacji odkształcenia plastycznego, historii przebiegu odkształcenia, na efektywność kształto-

wania materiałów metalicznych oraz możliwości aplikacyjne przemysłowego zastosowania nowych metod. 

W rozdziale 2 przedstawiono metodę ściskania z oscylacyjnym skręcaniem, jej możliwości badawcze i zasto-

sowania przemysłowe. Scharakteryzowano również metody ściskania z rewersyjnie skrętną matrycą i ściskania 

z dopełniającymi naprężeniami ścinającymi. W rozdziale 3 omówiono metodę kształtowania segmentowego, 

polegającą na sekwencyjnym, lokalnym uplastycznieniu obszarów odkuwki. Opisano wyniki prób kształto-

wania segmentowego odkuwek z wybranych stopów metali oraz elementów integralnych wzdłużnych. 

W rozdziale 4 omówiono metodę walcowania z cyklicznym, poosiowym ruchem walców. Opisano wyniki prób 

walcowania oraz efekty siłowe i mikrostrukturalne procesu. Wskazano również na wdrożeniowe perspek-

tywy nowej metody walcowania. W podsumowaniu omówiono potencjalne korzyści z zastosowania nowych 

metod kształtowania i ich wpływ na rozwój technik wytwarzania. 

Słowa kluczowe: kształtowanie plastyczne, niekonwencjonalne metody, oscylacyjne skręcanie, kształtowanie 

segmentowe, walcowanie 

New technological solutions in the processes of metal volumetric shaping 

Abstract 

It The paper presents unconventional methods of plastic forming of metals, which differs significantly in 

terms of their impact on the material and kinematics of tool movement from the well-known and commonly 

used conventional technologies. The research was focused on the assessment of the impact of the conditions 

of plastic deformation, the history of the deformation process on the effectiveness of forming metallic 

materials and the application possibilities of industrial application of new methods. Chapter 2 presents the 

compression method with oscillating torsion, its research possibilities and industrial applications. The 

methods of compression with a reverse torsion die and compression with complementary shear stresses were 

also characterized. Chapter 3 discusses the segmental forming method, which consists of sequential local 

plasticization of the forging areas. The results of tests of segmental forming of forgings from selected metal 

alloys and longitudinal integral elements are described. Chapter 4 discusses the rolling method with the 

cyclic, axial movement of the rolls. The results of rolling tests, as well as force and microstructure effects of 

the process, are described. The implementation perspectives of the new rolling method were also indicated. 

The potential benefits of using new shaping methods and their influence on the development of manufac-

turing techniques are discussed in summary. 

Keywords: plastic forming, unconventional methods, oscillating torsion, segmental forming, rolling 
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Koncepcje projektowe i rozwiązania technologiczne 

dla bezzałogowych statków powietrznych  

na przykładzie demonstratorów technologii 

opracowanych w Wydziale Mechatroniki,  

Uzbrojenia i Lotnictwa WAT 

1. Wprowadzenie 

Intensywny rozwój bezzałogowych systemów rozpoznawczych w przeciągu ostatnich 

trzech dekad spowodował upowszechnienie się wszelkiego rodzaju aparatów bezzałogo-

wych zarówno w zastosowaniach wojskowych, jak i cywilnych. Bezzałogowe statki po-

wietrzne (BSP) – lub jak się je zaczęło w ostatnich latach nazywać – drony, są projekto-

wane, wytwarzane i wdrażane w coraz bardziej różnorodnych konfiguracjach konstruk-

cyjnych i masowo aplikowane do przeróżnych zastosowań użytkowych. Szczególnie 

intensywnie rozwijane są drony przeznaczenia militarnego, o czym decyduje potrzeba 

dysponowania skutecznym środkiem rozpoznawczym lub bojowym z jednoczesną 

możliwością wykluczenia operatora pokładowego (pilota). Wachlarz możliwości wyko-

rzystania systemów bezzałogowych w zastosowaniach cywilnych staje się również coraz 

szerszy, ale tutaj niestety intensywność implementacji możliwych wariantów użytkowych 

jest dość mocno spowalniana ze względu na czynnik ludzki. Cywilne przepisy użytko-

wania i operowania dronami nastawione zasadniczo na zapewnienie bezpieczeństwa 

ludzi i obiektów zwykle nie nadążają za aktualnymi możliwościami technicznymi wyni-

kającymi z rzeczywistego stanu technologii systemów UAV/UAS (ang. Unmanned 

Aerial Vehicles/Unmanned Aircraft Systems). Obawa przed przypadkowym wyrządze-

niem krzywdy ludziom lub uszkodzeniem infrastruktury naziemnej wciąż dość istotnie 

ogranicza wdrożenie powietrznej techniki bezzałogowej do codziennego użytkowania. 

Niemniej jednak rozwój technologii UAV/UAS jest sprawą oczywistą, a stopniowe 

upowszechnianie wypracowanych w tym zakresie rozwiązań to proces raczej nie do 

zatrzymania. 

W Instytucie Techniki Lotniczej Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa 

Wojskowej Akademii Technicznej prace badawcze w zakresie projektowania, modelo-

wania, integracji i walidacji konstrukcji, urządzeń i podsystemów wchodzących w skład 

systemowej architektury UAV prowadzone są od niemalże 20 lat. W tymże okresie 

w toku realizowanych projektów badadawczo-rozwojowych finansowanych przez insty-
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tucje zewnętrzne lub też projektów wewnętrznych finansowanych z budżetu uczelni 

opracowano wiele interesujących rozwiązań. Rozwiązania te wprawdzie nie doczekały 

się wdrożenia, jednakże jako opracowania koncepcyjne, projektowe bądź w fazie wy-

tworzenia – jako demonstratory technologii są rozwojową propozycją dla docelowych 

prototypów systemowych. W niniejszym opracowaniu zaprezentowane zostaną projekty 

trzech systemów bezzałogowych z charakterystycznymi platformami latającymi, które 

mogą znaleźć zastosowanie w misjach cywilnych lub militarnych. 

Pierwszy z omawianych projektów dotyczy miniaturowego samolotu rozpoznawczego 

mini-BSP Rybitwa opracowanego w latach 2007-2012 w toku realizacji dwóch projek-

tów badawczych: 1) „Demonstrator technologii bezzałogowego statku powietrznego klasy 

mini” (grant rektorski nr 586/2007 finansowany przez Rektora WAT), 2) „Autonomiczne 

Bezzałogowe Statki Powietrzne wyposażone w środki monitorowania i nadzorowania 

wspomagające działania Policji i Straży Pożarnej” (projekt rozwojowy własny nr 

OR00011911 realizowany przez konsorcjum WiMiR AGH – WML WAT – EC 

Engineering, finansowany przez MNiSW). Obiekt zbudowano, uwzględniając założenia 

projektowe dotyczące BSP klasy mini, tzn. możliwość transportowania systemu w nie-

wielkim mobilnym kontenerze, rozmiary charakterystyczne dla dużego modelu latają-

cego, masa startowa rzędu 10 kg (maksymalnie dla tej klasy BSP przyjmuje się 30 kg), 

krótki czas rozwinięcia systemu, operowanie w zakresie małych odległości. Kolejna pro-

pozycja to z kolei demonstrator miniaturowego śmigłowca bezzałogowego o roboczym 

kryptonimie Wabik, zasadniczo przeznaczonego do wykonywania zadań rozpoznaw-

czych. Po adaptacji alternatywnych podsystemów misyjnych dron może również wyko-

nywać pomiary geodezyjne, przeprowadzać identyfikację stopnia wegetacji roślin upraw-

nych, czy też dozorować stan techniczny instalacji energetycznych lub przesyłowych. 

Lekki aparat bezzałogowy BSP-Wabik został opracowany w latach 2012-2018 przy 

wsparciu finansowym z zasobów Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego dla 

woj. mazowieckiego oraz z funduszu pracy badawczej statutowej pn. „Doświadczalno-

-numeryczne badania rozwojowe technologii badawczych z weryfikacją warunkującą 

osiąganie zakładanych celów techniczno-taktycznych powietrznych platform bezzało-

gowych”, realizowanej w latach 2016-2018. Trzecia propozycja to projekt koncepcyjny 

małego bezzałogowego samolotu bojowego przeznaczonego do realizacji misji uderz-

eniowych wspierających działania bojowe na bezpośrednim styku wojsk własnych 

i wojsk przeciwnych. Samolot bezzałogowy Skorpion-2, nawiązujący swoją nazwą do 

niezrealizowanego projektu samolotu szturmowego PZL-230 Skorpion, został zaprojek-

towany w ramach koncepcji mobilnego systemu uderzeniowego obejmującego szybki 

środek transportu z zapleczem materiałowym i rozkładaną wyrzutnią, mobilną stacją 

kontroli oraz dronem przewożonym w gotowości do szybkiego montażu i startu. Ideę 

opracowano w 2020 roku w toku realizacji uczelnianego granta badawczego UGB 23-779 

realizowanego w WML WAT pt. „Doświadczalno-numeryczne badania rozwojowe 

technologii badawczych w zakresie opracowania platformy lotniczej bojowego systemu 

uderzeniowego” (praca realizowana z subsydiów MON). 

2. Demonstrator systemu rozpoznawczego z mini-BSP Rybitwa 

Miniaturowe bezzałogowe systemy rozpoznawcze obejmują rozwiązania lekkie, nie-

zbyt skomplikowane technologicznie i poręczne w obsłudze. W skład tychże systemów 

wchodzą stacje operatorskie oparte na wzmocnionych laptopach (typu rugged) oraz 
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platformy latające o masie startowej zwykle nieprzekraczającej 30 kg. Według takich 

właśnie wytycznych, bardziej szczegółowo opisanych w poz. lit. [1-6] zaprojektowano 

i opracowano system demonstracyjny z miniaturowym samolotem Rybitwa. Platforma 

latająca to miniaturowy samolot kompozytowy o klasycznym układzie aerodynamicznym. 

Płat nośny o dużym wydłużeniu złożony ze skorupowego centropłata i dwóch części 

skrzydłowych jest wyposażony w lotki i klapy. Dwie rozdzielne sekcje centropłata 

łączone są z kadłubem za pośrednictwem węglowych bagnetów dźwigarowych. W kad-

łubie montowany jest spadochronowy układ odzyskiwania. Zespół napędowy stanowi 

trójfazowy silnik elektryczny ze śmigłem ciągnącym. Pokładowe wyposażenie awio-

niczne (w tym autopilot MP2128g i głowica rozpoznawcza) montowane jest w podkad-

łubowym zasobniku. Zasobnik ten jest specyficzną cechą samolotu wzorowaną na 

rozwiązaniu pochodzącym ze wcześniejszych konstrukcji prototypowych, takich jak 

izraelski Skylark, singapurski Skyblade, czy też południowoafrykański Kiwit (rys. 1). 

Zastosowanie zasobnika z opcjonalnym wyposażeniem (kamerą TV, kamerą termalną, 

radarem SAR lub innymi urządzeniami) dołączanego do kadłuba daje możliwość szyb-

kiego wyposażenia drona w urządzenie wymagane do realizacji konkretnego zadania 

misyjnego. 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

Rysunek 1. BSP klasy mini zbudowane wg koncepcji klasycznego układu aerodynamicznego 

z podwieszanym zasobnikiem-gondolą: a) Skylark I (Elbit Systems), b) Skyblade (ST Aerospace),  

b) Kiwit (ATE Technology) [7-9] 

Samolot opracowany w oparciu o jednolitą koncepcję, ale w różnych wariantach wy-

miarowych funkcjonuje jako komponent latający kompletnego systemu rozpoznawczego 

(rys. 2). Komponent naziemny to komputerowe stanowisko operatorskie z urządzeniami 

nadawczo-odbiorczymi (NSKL – Naziemna Stacja Kontroli Lotu). Jej bazowym 

elementem jest wzmocniony laptop Getac X500 z oprogramowaniem umożliwiającym 

sterowanie głowicą, podgląd obrazu oraz kontrolę parametrów lotu. Uzupełnienie NSKL 

stanowią modemy odbiorcze (sygnału telemetrycznego oraz zobrazowania), nadajniki 

sygnałów sterujących (zdalnego sterowania samolotem i głowicą video) oraz zintegro-

wany terminal antenowy. Poniżej wyszczególniono podstawowe wymiary i parametry 

użytkowe mini-BSP Rybitwa: 

• rozpiętość płata nośnego – 2,6-3,35 m (zależnie od wariantu konstrukcji); 

• długość całkowita – 2 m; 

• masa startowa – 7-12 kg (zależnie od wyposażenia misyjnego); 

• zakres prędkości użytkowych – 35-120 km/h; 

• promień operacyjny – 12 km; 

• maks. długotrwałość lotu – 60 min; 

• pułap operacyjny – 100-400 m; 
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• napęd – silnik elektryczny 2,5 kW ze śmigłem dwułopatowym; 

• start – poprzez wyrzut z ręki; 

• odzyskiwanie – z zastosowaniem układu spadochronowego. 

 
Rysunek 2. Elementy systemu: mini-samolot z głowicą i spadochronowym układem odzyskiwania, panel 

operatorski NSKL, kontener transportowy [opracowanie własne] 

2.1. Projekt i wykonanie serii płatowców 

Założono klasyczny układ aerodynamiczny mini-samolotu, tzn. skrzydło proste 

o małej zbieżności i stosunkowo dużym wydłużeniu oraz tradycyjne usterzenie ogonowe. 

Do zabudowy wyposażenia awionicznego przewidziano owalny zasobnik podkadłubowy. 

Argumenty sprzyjające podjęciu decyzji o takiej właśnie formie płatowca to m.in.: 

• naturalna stateczność obiektu; 

• łatwość znalezienia warunków zrównoważenia aerodynamicznego przy znanym 

wyważeniu masowym; 

• łatwość zaprognozowania praw dynamiki lotu; 

• uproszczenie czynności obsługowych pilota-operatora w początkowej fazie prób 

(w trybie zdalnego sterowania). 

Przyjęto podział konstrukcyjno-technologiczny płatowca uwzględniający następujące 

komponenty strukturalne: płat nośny złożony z centropłata i doczepnych części skrzy-

dłowych, zredukowany kadłub, usterzenie pionowe i poziome – oba osadzone na belce 

ogonowej, zespół napędowy z mocowaniem oraz podwieszany zasobnik ładunkowy 

(gondola). Wstępnie przyjęto prostokątny obrys centropłata o wymiarach: rozpiętość 

840 mm i cięciwa 400 mm. Części skrzydłowe o wzniosie 6º i obrysie trapezowym miały 

pierwotną długość po 830 mm i cięciwę końcową 300 mm. Pierwotnie przyjęto układ 

usterzenia poziomego płytowego umieszczonego za usterzeniem pionowym ze sterem 

kierunku. Wstępnie przyjęto, że oba usterzenia zostaną osadzone na belce ogonowej 

stanowiącej przedłużenie zredukowanego belkowego kadłuba. Podwieszana gondola 

ładunkowa przeznaczona do zabudowy wyposażenia awionicznego zamocowana jest 

w płaszczyźnie symetrii centropłata. Wstępny model koncepcyjny mini-BSP zademon-

strowano na rysunku 3. 

W trakcie opracowywania projektu płatowca pojawiły się sugestie dotyczące zmian 

pewnych szczegółów konstrukcyjnych, co według modelarskich doświadczeń i obserwacji 

miało przyczynić się do poprawy własności lotnych, technologicznych i eksploatacyj-
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nych. W efekcie przeprowadzonych analiz uzgodniono modyfikacje dotyczące wyprofi-

lowania i wzmocnienia nośnej części kadłuba, zmiany sposobu osadzenia płata nośnego, 

zespolenia belki ogonowej ze statecznikiem pionowym oraz zastosowania usterzenia 

w układzie T. Układ konstrukcyjny ostatecznie ewoluował w sposób pokazany na 

rysunku 4. 

 
Rysunek 3. Pierwotna koncepcja konstrukcyjno-technologiczna mini-samolotu [opracowanie własne] 

 

 

 
Rysunek 4. Poprawki technologiczne w układzie konstrukcyjnym płatowca: rysunek górny – koncepcja 

pierwotna, rysunek dolny – konstrukcja po modyfikacji [opracowanie własne] 

Bryłę płatowca z uwzględnieniem zaproponowanych zmian opracowano w systemie 
UNIGRAPHICS NX. Płatowiec mini-BSP to górnopłat o skrzydłach prostych z usterze-
niem typu T. Statecznik poziomy ma kształt trapezowy z zaokrąglonymi końcami kra-
wędzi natarcia. Usterzenie pionowe stanowi integralną część belki ogonowej. Zastoso-
wano gondolę podczepioną do kadłuba, w której przewidziano umieszczenie źródeł 
zasilania i części wyposażenia awionicznego. W skrzydłach zastosowano szybowcowy 
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profil aerodynamiczny SD 7037 o grubości 8%. Jest to profil dwuwypukły, turbulentny 
gwarantujący niski opór aerodynamiczny i dobrze sprawdzający się w zakresie małych 
liczb Reynoldsa. Skrzydła modyfikowanych kolejnych wersji płatowców posiadały ten 
sam profil jednak o stopniowo zwiększanych grubościach – 10% i 12%. W usterzeniu 
poziomym i pionowym zastosowano tradycyjny profil symetryczny NACA 0006 (rys. 5). 
Zastosowanie takiego profilu pozwala na zmniejszenie oporu statecznika poziomego 
oraz aerodynamiczną symetryczność płyt usterzeniowych w przypadku dowolnego kierunku 
wychylenia powierzchni sterowych. Dobór profili aerodynamicznych płata oraz usterzeń 
dla projektowanego BSP przeprowadzono z uwzględnieniem zachowania pożądanej 
liczby Reynoldsa na poziomie Re = 2*105 gwarantującej utrzymanie stabilnego opływu. 
Uwzględnione zalecenia dotyczące projektowania aerodynamicznego miniaturowych 
płatowców oraz doboru profili są opisane w poz. literaturowych [10-13]. 

 

 
Rysunek 5. Profile aerodynamiczne zastosowane w powierzchniach nośnych mini-BSP: warianty profilu 

skrzydłowego SD 7037 o grubościach względnych 8%, 10% i 12% rozpięte na cięciwie centropłata c = 400 
mm oraz profil symetryczny NACA 0006 wykorzystany do ukształtowania usterzeń [opracowanie własne] 

W oparciu o zaprezentowaną koncepcję zbudowano serię pięciu samolotów, różnią-
cych się wielkością i kształtem zasobnika oraz wymiarami płata nośnego i usterzenia. 
Kolejno konstruowane samoloty miały w zasadzie identyczną postać bryły aerodyna-
micznej, natomiast wzrastały nieznacznie ich wymiary; przykładowo rozpiętości płata 
zmieniały się w zakresie od 2,6 m (egz. nr 1 i 2) do 3,35 m (egz. nr 5).  

Technologia zastosowana do wykonania płatowców zmieniała się również w odnie-
sieniu do kolejnych egzemplarzy. Wstępnie wykorzystano technologię stricte modelarską 
bazującą na łatwo dostępnych i tanich materiałach, takich jak: balsa, sklejka, drewno, 
styropian, folia modelarska (egz. nr 1 i 3). W kolejnym podejściu podniesiono sztywność 
i trwałość wykonywanej konstrukcji, wprowadzając technikę laminowania wybranych 
elementów powierzchniowych (egz. nr 2). Z kolei najbardziej zaawansowaną technologię 
wytworzenia w pełni kompozytowej struktury zastosowano w odniesieniu do ostatnich 
dwóch konstrukcji z serii (egz. nr 4 i 5). Elementy platowcowe wykonano w tym przy-
padku jako struktury laminatowe lub laminatowo-przekładkowe. Wieloetapowy proces 
produkcyjny objął kolejno operacje, takie jak: modelowanie wzorników pozytywowych 
w środowisku CAD (Siemens NX – Manufacturing), frezowanie wzorników za pomocą 
obrabiarki CNC, wylaminowanie i dosztywnienie docelowych form negatywowych, 
laminowanie pokryciowych struktur płatowcowych z wykorzystaniem techniki próżnio-
wej i wreszcie sklejanie i montaż gotowych zespołów konstrukcyjnych. Wybrane 
działania technologiczne pokazano na rysunku 6. Z kolei na rysunku 7 zaprezentowano 
kolejno wykonane egzemplarze mini-BSP Rybitwa. Samoloty nr 1 i 2 posłużyły do 
sprawdzania własności lotnych konstrukcji w lotach testowych realizowanych w trybie 
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zdalnego sterowania (RC). Egzemplarz nr 3 wykorzystany został jako platforma testowa 
do lotów ze zintegrowanym autopilotem MP 2128g. Z kolei najbardziej zaawansowane 
technologicznie mini-samoloty nr 4 i 5 wyposażono w głowice z kamerami TV, przy 
czym na egzemplarzu nr 4 zamontowano ćwiczebną głowicę własnej konstrukcji, 
natomiast w egzemplarzu nr 5 zabudowano zaawansowane urządzenie optyczne MP 
Dayview produkcji MicroPilot. 

  

a) b) 

  

c) d) 

Rysunek 6. Etapy technologii wytwarzania kompozytowych komponentów płatowcowych mini-BSP:  

a) modelowanie wirtualnej bryły wzornika pozytywowego, b) frezowanie formy pozytywowej 

z zastosowaniem obrabiarki Haas VF4, c) laminatowa forma negatywowa, d) laminowanie struktury 

pokryciowej z zastosowaniem techniki próżniowej [opracowanie własne] 

  

a) b) 

  

c) d) 

Rysunek 7. Seria miniaturowych samolotów wykonanych w ramach rozwijania projektu mini-BSP Rybitwa: 

a) samolot nr 1 (nr 2 analogiczny) – konstrukcja do testowania własności dynamicznych w lotach RC,  

b) samolot nr 3 – lekka konstrukcja modelarska do integracji i testów autopilota MP 2128g, c) samolot nr 4 – 

z zabudowaną gowicą eksperymentalną DGO-1, d) samolot nr 5 – najbardziej zaawansowane stadium 

rozwojowe konstrukcji z dedykowaną głowicą MP Dayview [opracowanie własne] 
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2.2. Integracja i testy automatycznego systemu sterowania 

Autopilot MP2128g, którego konfigurację i elementy pokazane na rysunku 8 opisano 

w poz. [14, 15], przeznaczony jest do stabilizowania i sterowania BSP różnego typu 

i wielkości. Jest to możliwe dzięki wielu wbudowanym w zestaw czujnikom pokładowym 

obsługującym zarówno start, jak i lądowanie oraz przelot nawigowany według nawet 

1000 zdefiniowanych punktów. Urządzenie umożliwia pracę w różnych trybach z zacho-

waniem takich parametrów nawigacyjnych, jak wysokość, prędkość lotu, kurs w odnie-

sieniu do danych GPS/INS oraz koordynacja skrętu. Za pomocą dodatkowo dołączonego 

magnetometru można oszacować korektę wektora prędkości szczególnie istotną w locie 

z bocznym wiatrem. 

 
Rysunek 8. Rdzeń główny autopilota MP2128g i jego elementy peryferyjne [opracowanie własne] 

Urządzenie MP2128g w pełni sprawdzone, niezawodne i opatrzone producenckim 

wsparciem technicznym wytypowano jako dedykowany system automatycznego sterowania 

dla projektu mini-BSP Rybitwa. Przed przystosowaniem autopilota do automatycznego 

sterowania obiektem należy sprawdzić właściwości lotu minisamolotu w trybie stero-

wania ręcznego (RC). Platforma latająca powinna być w stanie utrzymać stabilny 

i kontrolowany lot w każdych warunkach pogodowych. Dopiero po sprawdzeniu możli-

wości dynamicznych, osiągów oraz po ustaleniu masy startowej i warunków zrówno-

ważenia aerodynamicznego można zainicjować proces integracji. W stanie swobodnego 

i stabilnego lotu serwa powinny być skonfigurowane w taki sposób, aby zapewnić warunki 

trymowania przy wszystkich powierzchniach sterowych ustawionych w pozycjach 

neutralnych. Wykazanie tendencji do stabilności statycznej w locie zdalnie sterowanym 

otwiera perspektywę powodzenia w fazie testów z układem sterowania automatycznego. 
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Rysunek 9. Schemat blokowy systemu sterowania z autopilotem MP 2128g – konfiguracja umożliwiająca 

przełączanie między trybem ręcznym (PIC – pilot-in-command) a trybem automatycznym  

(CIC – computer-in-command) [opracowanie własne] 

Po zamontowaniu podzespołów i dostosowaniu sterów do utrzymywania warunków 

równowagi aerodynamicznej w trybie RC wykonano loty z autopilotem pracującym 

w trybie rejestracji parametrów. Po zweryfikowaniu zarejestrowanych danych i upew-

nieniu się, że system sterowania zorganizowany według schematu na rysunku 9 działa 

prawidłowo, można przystąpić do procesu dostrajania i testowania autopilota. Podczas 

lotu w trybie półautonomicznym autopilot kontroluje parametry ruchu i pozycji zgodnie 

z zaimplementowanymi zasadami sterowania. Każdy możliwy stan lotu (przelot, wzno-

szenie, opadanie, skręcanie lub inne manewry) jest utrzymywany w wyniku oddziały-

wania układu automatycznego na obiekt poprzez odpowiednie pętle sprzężenia zwrotnego. 

W przypadku MP2128g istnieje dziewięć podstawowych pętli regulacji opartych na 

dostrajanych w czasie lotów testowych nastawach regulatorów PID [14]. 

Elementy miniaturowego systemu awionicznego zamocowano wewnątrz kontenera 

gondolowego w sposób pokazany na rysunku 10. Ogólną metodę oraz wybrane techniki 

przydatne przy konfiguracji elementów systemu i doboru wzmocnień regulatorów 

zaczerpnięto z prac: [16-20]. Najlepszą lokalizacją do umieszczenia głównego rdzenia 

autopilota jest strefa w obrębie środka ciężkości. Wszystkie elementy powinny być 

stabilnie zamocowane i trwale połączone za pomocą przewodów elektrycznych lub 

silikonowych rurek (dot. portów ciśnieniowych). Wewnątrz zasobnika znajduje się płyta 

węglowa z zainstalowanym radiomodemem telemetrycznym, rdzeniem autopilota 

(w skrzynce z włókna szklanego) oraz modułem przyłączenia serwomechanizmów (tzw. 

servoboard). Pod płytą zawieszone są pakiety akumulatorów litowo-polimerowych. 

Wewnątrz półkulistej komory tylnej (po lewej stronie) zainstalowano antenę radiomo-

demu i magnetometr. Wewnątrz analogicznej komory przedniej (po prawej stronie) 

znajduje się złącze datalog DB-9 oraz odbiornik RC 2,4 GHz zapewniający aktywność 

kanału komunikacji dla sygnałów zdalnego sterowania. 
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Rysunek 10. Elementy układu zasilania i wyposażenia awionicznego zabudowane w zasobniku 

podkadłubowym [opracowanie własne] 

Po skompletowaniu i integracji elementów wyposażenia przystąpiono do realizacji 

lotów testowych. Zadanie dostrojenia autopilota realizowane jest podczas serii lotów 

z przechodzeniem z trybu sterowania manualnego (PIC) do trybu działania układu 

sterowania automatycznego (CIC) na krótkich odcinkach czasu. W kolejnych lotach 

polecenia dla autopilota były zmieniane, tak aby umożliwić dostrojenie wszystkich pętli 

jedna po drugiej. Każdy lot testowy rozpoczynany był w trybie zdalnego sterowania 

(PIC). W pierwszym podejściu dokonano ustawienia wartości wzmocnień regulacyj-

nych dla pętli priorytetowych, czyli: steru wysokości od pochylenia, lotki od przechyłu, 

steru kierunku od przyspieszenia bocznego. Są to pętle najważniejsze z punktu widzenia 

zapewnienia minimalnych warunków stabilności i sterowności w locie, co wyjaśnione 

jest m.in. w pozycjach lit. [16-19]. Pętle sprzężenia zwrotnego są regulowane poprzez 

dobór nastaw kontrolerów dostępnych w trybie CIC. Właściwe wartości wzmocnienia 

można modyfikować w pliku konfiguracyjnym *.vrs. 

Bieżący podgląd parametrów lotu możliwy jest dzięki aplikacji Horizon Software 

będącej dedykowanym interfejsem komunikacyjnym pomiędzy operatorem naziemnym 

i mini-BSP [14, 27]. Horizon jest oprogramowaniem producenckim dostarczanym 

łącznie z autopilotami serii MP2x28, przeznaczonym do zainstalowania na stanowisku 

operatorskim NSKL. Generuje wizualizację mapową obszaru w obrębie trasy przelotu, 

wyświetla linię trajektorii lotu, podaje parametry pilotażowo-nawigacyjne pozyskiwane 

przez kanał telemetryczny. Umożliwia również przesyłanie aktualizacji planu misji, 

inicjowanie awaryjnych trybów lotu w sytuacjach niebezpiecznych oraz bieżące dostra-

janie wzmocnień zaprogramowanych pętli regulacyjnych. Przykładowy widok interfejsu 

programowego pokazano na rysunku 11. Opcjonalnie w przypadku uruchomienia zinte-

growanego z systemem misyjnego sensora optoelektronicznego można ustawić okno 

z podglądem obrazu transmitowanego z drona poprzez kanał transferu informacji roz-

poznawczej. 
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Rysunek 11. Przykładowy widok aplikacji Horizon Software zainstalowanej na komputerze operatorskim 

NSKL – na tle mapy obszaru widoczna ścieżka lotu zaplanowana wg zaprogramowanych punktów 

nawigacyjnych, także imitacja wskazań przyrządów pokładowych [opracowanie własne] 

Na rysunku 12 i 13 wykresy trajektorii oraz krzywe przebiegu parametrów lotu uzy-

skane w trybie PIC zaznaczono kolorem czerwonym, a parametrów z trybu CIC – kolorem 

niebieskim. W kolejnych odcinkach uruchamiania autopilota iteracyjnie dopasowywano 

wartości wzmocnień w taki sposób, aby odchyłki parametrów od wartości referencyj-

nych były możliwie najmniejsze. W kolejnych przedziałach działania trybu CIC efekt 

regulacji ulegał poprawie. Wysokie wartości w przedziałach opisanych czerwonymi 

odcinakami na rysunku 13. dotyczą fragmentów trajektorii z opcją PIC. Podczas odcin-

ków lotu wykonywanych w trybach CIC przebiegi są mocno zbliżone do pożądanych. 

Odchyłki parametrów oszacowane na podstawie wartości zmierzonych po ostatecznym 

dostrojeniu określonej pętli sterowania nigdy nie przekraczały 2% wartości referencyj-

nych. Tak niskie wartości odchyleń świadczą o dopracowaniu pętli regulacyjnych do 

poziomu zapewniającego w pełni bezpieczne i niezawodne latanie w trybie ciągłego 

sterowania automatycznego. 

 
Rysunek 12. Wykres trajektorii lotu mini-BSP z zaznaczonymi odcinkami realizowanymi w różnych trybach 

sterowania (PIC/ CIC) w zakresie obszaru o wymiarach 600 x 600 m [opracowanie własne] 
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Rysunek 13. Przebiegi czasowe wybranych parametrów położenia przestrzennego mini-BSP w zakresie 

wybranego odcinka czasu w przedziale sekundowym <493, 519>, wykresy wskazań kąta przechylenia i kąta 

pochylenia zarejestrowane w mieszanym trybie lotów (PIC/ CIC) [opracowanie własne] 

2.3. Glowice video dedykowane do zabudowy 

W zakresie wyposażenia misyjnego dla mini-BSP Rybitwa przewidziano głowicę 

z pojedynczym sensorem w wariantach: z kamerą dzienną TV lub z kamerą termowizyjną 

do lotów nocnych. Koncepcja mini-samolotu z dołączanym do kadłuba oddzielnym 

zasobnikiem przewiduje możliwość wyboru zasobnika z wbudowaną na stałe kamerą 

TV lub kamerą termalną – zależnie od potrzeb operacyjnych. Na chwilę obecną gotowe 

są dwa rozwiązania umożliwiające rozpoznanie jedynie w warunkach dziennych. 

Rozwiązaniem dedykowanym dla misji w porze dziennej jest głowica MicroPilot 

Dayview z dzienną kamerą telewizyjną. Kamera w tejże głowicy oferuje obraz w roz-

dzielczości 800 kpikseli z 25-krotnym powiększeniem. Główne zalety tego urządzenia 

to stosunkowo niewielka masa (poniżej 1 kg), niski pobór energii, ale przede wszystkim 

możliwość integracji i współpracy z dedykowanym autopilotem MicroPilot przewidzianym 

do zastosowania w projekcie. Głowica została zamontowana w zasobniku stanowiącym 



Koncepcje projektowe i rozwiązania technologiczne dla bezzałogowych statków powietrznych  

na przykładzie demonstratorów technologii opracowanych w Wydziale Mechatroniki, Uzbrojenia… 
 

89 

wyposażenie mini-samolotu nr 5 pokazanego wcześniej na rysunku 7d i aktualnie pod-

lega pracom integracyjnym i testom laboratoryjnym. 

Na potrzeby realizacji prób ćwiczeniowych i transmisji sygnału video w lotach testo-

wych skonstruowano szkoleniową głowicę obserwacyjną DGO-1. Autorskie rozwiązanie 

alternatywne nie posiada oczywiście tak zaawansowanych możliwości zobrazowania jak 

MP Dayview. Jest to urządzenie znacznie tańsze w wykonaniu i prostsze w obsłudze, 

jednakże daje możliwość uniknięcia ryzyka uszkodzenia drogiego sprzętu w takich 

próbach lotnych, kiedy sprawdzanie jakości przesyłanego z mini-BSP sygnału obrazowego 

nie jest priorytetem. Głowica pokazana na rysunku 14 została wyposażona w następujące 

elementy: 

• kamera obserwacyjna typu OEM model Sony FCB IX A; 

• serwomechanizm napędu względem osi pochylenia HS-5125MG; 

• moduł wyświetlania informacji w trybie projekcji przeziernej ETS OSD PRO; 

• moduł transmisji obrazu video Immerson 5.8 GHz (moc wyjściowa 600 mW); 

• odbiornik RC sygnału sterującego serwem Jeti Duplex R14. 

  

Rysunek 14. Widok głowicy ćwiczebnej DGO-1: konstrukcja z zabudowanym wyposażeniem i gotowe 

urządzenie osadzone w zasobniku [opracowanie własne] 

Przy pomocy modułu OSD możliwe jest nałożenie parametrów lotu mini-samolotu 

na obraz wyświetlany w widoku na ekranie NSKL. Moduł jest bezpośrednio wpięty do 

wyjścia sygnału TV z kamery. Przetworzony obraz trafia do zainstalowanego w głowicy 

nadajnika video i jest przesyłany do stacji naziemnej. Obszar obserwowany przez 

głowicę może być zmieniany poprzez pochylanie kamery względem jej osi poprzecznej 

w zakresie ~30o. Taki zakres ruchu sensora umożliwia wykonywanie lotów treningo-

wych w celach szkoleń operatorów. Główny nacisk podczas projektowania głowicy 

położono na uzyskanie masy zgodnej z masą głowicy docelowej. Istotnym walorem 

urządzenia jest prosta konstrukcja i łatwość operowania w locie. 

Mocowanie głowicy do zasobnika odbywa się przy użyciu rzepa umożliwiającego 

szybki montaż/demonaż modułu. Przedni wziernik wykonano z organicznego szkła 

z naniesionymi warstwami antyrefleksyjnymi. Odporna na zarysowania przezroczysta 

osłona pozwala na bezpieczne użytkowanie bez obawy o uszkodzenie obiektywu. 

Oszklenie osadzono na silikonowym uszczelnieniu o grubości 1,5 mm zapobiegającym 

dostawaniu się wilgoci bądź zanieczyszczeń do wnętrza urządzenia. 
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3. Demonstrator bezzałogowego śmigłowca rozpoznawczego BSP Wabik 

Szczególną grupę BSP ze względu na specyfikę konstrukcji i typ realizowanych 

zadań misyjnych stanowią drony śmigłowe. Miniaturowe drony wielowirnikowe o masie 

rzędu kilku kilogramów są zwykle wyposażone w silniki elektryczne, jednak mała wiel-

kość i specyfika napędu zwykle uniemożliwiają im osiąganie długotrwałości lotu 

większej niż 1 h. Zdecydowaną przewagę pod względem parametrów osiągowych mają 

w tej grupie bezzałogowe wiropłaty napędzane silnikami spalinowymi. Są zapewne 

głośniejsze i mniej ekologiczne niż wirnikowe drony elektryczne, jednakże zabierane na 

pokład kilkukilogramowe zapasy paliwa zapewniają takim urządzeniom znacznie 

większe udźwigi i długotrwałości lotu. BSP Wabik skonstruowany i rozwijany w WML 

WAT przy współpracy z firmą DRI Solutions Sp. z o.o. [21] jest przykładem miniatu-

rowego śmigłowca spalinowego charakteryzującego się niezawodną konstrukcją i jedno-

cześnie wysoką użytecznością pod względem prezentowanych możliwości operacyjnych. 

3.1. Założenia projektowe dla małego wiropłata 

Inspiracją do skonstruowania małego śmigłowca bezzałogowego były konstrukcje 

opracowane pod koniec lat 90. XX wieku takie jak Aeroscout Scout B1-100 i Yamaha 

Rmax [22, 23] wykazujące się kilkunastokilogramowymi udźwigami. W przeciągu trzech 

minionych dekad produkty te doskonale sprawdziły się jako drony rozpoznawcze, aero-

mobilne urządzenia inspekcyjne i latające roboty do zadań agrorolniczych w ramach 

tzw. rolnictwa precyzyjnego. BSP Wabik jest miniaturowym śmigłowcem zbudowanym 

w układzie klasycznym, tzn. z pojedynczym (dwułopatowym) wirnikiem nośnym i śmigłem 

ogonowym. Obiekt jest autorskim rozwinięciem kanadyjskiego śmigłowca AF-25 ofero-

wanego przez firmę Copterworks jako platforma adaptacyjna dla śmigłowca zdalnie 

sterowanego. Pod względem strukturalnym platforma nośna zademonstrowana na rysunku 

15 jest konstrukcją ramową wykonaną ze stalowych profili rurowych i profilowanych 

ścianek bocznych. Pręty rurowe są elementami belki ogonowej i łoża podwoziowego, 

natomiast ścianki osadzone po obu stronach łoża i zdystansowane za pośrednictwem 

cienkich prętów rozporowych tworzą cienkościenną strukturę kadłubową przeznaczoną 

do zabudowy wyposażenia. Jednostką napędową jest dwusuwowy silnik tłokowy Zenoah 

model G800BPU o pojemności 80 cm³ i mocy 9 KM [24-26]. Zarówno konstrukcja 

nośna, jak i zespół napędowy zostały zaadoptowane w oryginalnej formie bez istotnych 

zmian mechanicznych. 

 
Rysunek 15. Konstrukcja rurowo-ściankowa miniaturowego śmigłowca AF-25 zaadoptowana jako platforma 

nośna dla bezzałogowca Wabik [opracowanie własne] 
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Wabik dysponuje udźwigiem nawet do 12 kg przy maksymalnej masie startowej 

MTOW = 35 kg, dwukrotnie niższej niż masy maksymalne śmigłowców Scout B1-100 

i Yamaha Rmax. Podstawowy czas lotu ze standardowymi zbiornikami paliwa wynosi 

60 minut, a po zamontowaniu dodatkowych zbiorników czas ten może być podwojony. 

Maksymalna prędkość lotu w trybie autonomicznym to 35 m/s, maksymalna prędkość 

pionowego startu to 8 m/s, a maksymalna wysokość lotu to 2000 m. Wabik jest wypo-

sażony w autopilot MP2128Heli [27] umożliwiający autonomiczny start, lądowanie i lot 

nad zdefiniowanymi punktami trasy. Układ zapewnia także sterowanie obiektem w trybie 

półautonomicznym, gdzie ruchy drążka z pulpitu operatorskiego są interpretowane jako 

proste polecenia do utrzymania ustalonego reżimu lotu np. lot do przodu z zadaną pręd-

kością, zwiększanie wysokości lotu, lądowanie w zadanym punkcie; w takim trybie auto-

pilot nie realizuje żadnego scenariusza przelotu, a jedynie stabilizuje położenie przestrzenne 

śmigłowca. Widok mini-śmigłowca zademonstrowano na rysunku 16. 

System zasilania elektrycznego jest w stanie wspomagać pracę pokładowych urządzeń 

osprzętowych i elektronicznych w czasie 2-godzinnego lotu. Oprócz autopilota i jego 

elementów peryferyjnych zasilania elektrycznego potrzebują także podsystemy łączności, 

rozpoznania obrazowego (głowica) oraz inne urządzenia teledetekcyjne dla opcjonal-

nego wyposażenia misyjnego. W związku z dość dużym zapotrzebowaniem na energię 

elektryczną przyjęto, iż oprócz podstawowego źródła prądowego opartego o pakiety aku-

mulatorów typu Ni-Mh czy Li-Po mini-śmigłowiec zostanie wyposażony w generator 

prądu o mocy około 70 W. Przetwornik prądowy napędzany z napędu silnika głównego 

poprzez gumowy pasek zębaty zaspokaja zapotrzebowanie prądowe wspomnianych 

systemów, jednocześnie nie obciążając nadmiernie napędu głównego. 

  

Rysunek 16. Bezzałogowy statek powietrzny BSP Wabik – dron skonstruowany w konwencji 

zminiaturyzowanego śmigłowca: widok konstrukcji z zabudowanymi urządzeniami oraz postać kompletna 

z owiewkami [opracowanie własne] 

3.2. Koncepcja systemu sterowania na bazie autopilota MP 2128Heli 

Automat dedykowany dla systemu sterowania BSP Wabik to wspomniany już auto-

pilot MP2128Heli [27]. Ten mały kontroler składający się z trójosiowych żyroskopów, 

trójosiowych akcelerometrów, kompasu magnetycznego, czujnika AGL i odbiornika 

GPS został rozbudowany poprzez integrację z 12-stanowym filtrem Kalmana rozwiniętym 

wg oryginalnej koncepcji autorskiej [28]. Rozwiązanie oparto na algorytmie rekurencyj-

nym do wyznaczania wariancyjnej estymaty wektora stanu dyskretnego modelu liniowego 

układu dynamicznego na podstawie pomiarów wyjścia oraz wejścia. W oparciu o rów-



 

Aleksander Olejnik, Stanisław Kachel, Robert Rogólski, Łukasz Kiszkowiak 
 

92 

nania aktualizacji czasu algorytm dokonuje predykcji wektora stanu układu dla kolejno 

określanej chwili. Jednocześnie wykorzystując równania aktualizacji pomiarów i składowe 

wektora pomiarowego, uaktualnia zmienne wektora stanu. Funkcjonowanie nowatorskiego 

algorytmu zademonstrowano na rysunku 17. Z kolei na rysunku 18 prezentuje widok goto-

wego zintegrowanego urządzenia zabudowanego w izolowanym kontenerze mocowanym 

do ramy śmigłowca na czterech wibroizolacyjnych gumowo-metalowych poduszkach. 

Autopilot wykorzystuje wiele wewnętrznych i zewnętrznych pętli sterowania z regu-

latorami PID. Przedsięwzięciem szczególnie istotnym w toku dopracowania śmigłowca 

było zapewnienie stabilności i precyzji lotów we wszystkich przewidzianych scena-

riuszach misyjnych. Podobnie jak w przypadku wcześniej prezentowanego mini-BSP 

Rybitwa również i dla Wabika przeprowadzono wiele lotów testowych w terenie w celu 

znalezienia odpowiednich wartości wzmocnień dla dostępnych pętli regulacji. Regulacje 

pętli sprzężenia w kolejnych pętlach sterowania odbywała się w sposób analogiczny jak 

w przypadku mini-samolotu. Pożądany tryb lotu ustawiano za pomocą drążka nadajnika 

RC. Reakcja śmigłowca była obserwowana i analizowana w podglądzie parametrów 

dostępnym w oprogramowaniu Horizon (NSKL), a parametry PID dostrajano na bieżąco 

tak, aby wyregulowana pętla sterowania utrzymywała narzucony reżim przyjętej trajektorii. 

 
Rysunek 17. Schemat systemu sterowania bazującego na autopilocie MP2128H z bezwładnościową platformą 

pomiarową (IMU) i zaadoptowanym 12-stanowym filtrem Kalmana; 5 serwomechanizmnów odpowiada  

za sterowanie wirnikiem głównym (sterowanie okresowe + sterowanie ogólne) oraz skokiem śmigła 

ogonowego [28] 
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Rysunek 18. Zintegrowany system automatycznego sterowania dla BSP Wabik z autopilotem MP2128Heli 

i filtrem Kalmana [opracowanie własne] 

Przykładowe przebiegi wartości parametrów zmierzonych w trakcie lotów automa-

tycznie sterowanych (już po dostrojeniu pętli regulacyjnych autopilota) pokazano na 

rysunku 19. Zgodność przebiegu wartości rzeczywistych z wartościami narzuconymi wg 

scenariusza lotu była zawsze bardzo wysoka; odchylenie nigdy nie przekraczało po-

ziomu 3% wartości zadanej. 

  

Rysunek 19. Przebiegi czasowe przykładowych parametrów pilotażowych zarejestrowane w wybranych 

odcinkach czasowych lotów sterowanych automatycznie (krzywe przebiegu wartości zadanych i wartości 

rzeczywistych) – przebiegi dotyczą kątów przechylenia (roll) i pochylenia (pitch) [opracowanie własne] 

3.3. Opcje wyposażenia misyjnego w aspekcie różnorodności zadań 

BSP Wabik może przewozić głowicę optoelektroniczną wyposażoną w kamerę 

termowizyjną i kamerę światła dziennego lub specjalistyczny system teledetekcyjny 

dedykowany dla szczególnych zadań, jak np. inspekcja instalacji przesyłowych, pomiar 

parametrów geodezyjnych terenu, czy monitoring areałów uprawnych. Obecne roz-

wiązania monitorowania sieci przesyłowej i dystrybucyjnej gazu wymagają użycia 

śmigłowców załogowych ze specjalnie przeszkolonymi pilotami, którzy identyfikują 

wyciek gazu na podstawie zmian w otoczeniu gazociągu. Zastosowanie zautomatyzo-

wanego systemu aeromobilnego pozwoli na zwiększenie efektywności wykonywanych 

zadań oraz obniżenie kosztów całej operacji. 

Na potrzeby misji wymagających akwizycji obrazów w czasie rzeczywistym UAV 

Wabik wyposażony jest w 2-sensorową głowicę optoelektroniczną [29]. Urządzenie 
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umożliwia zdalne wykrywanie, rozpoznawanie i identyfikację obiektu. Jest wyposażone 

w kamerę dzienną oraz długofalową kamerę termowizyjną na podczerwień z funkcją 

radiometrii. Dostępne opcje dodatkowe to: śledzenie celu, geo-punktowanie, ciągły 

zoom optyczny 18x, funkcja radiometri, wizualizacja izotermiczna. Solidna stabilizacja 

poprzez zintegrowany układ INS/GPS pozwala na wykorzystanie urządzenia w szerokim 

zakresie zastosowań wojskowych i przemysłowych. Przykład możliwości optycznych 

kamery dziennej zabudowanej w głowicy pokazano na rysunku 20. 

  

Rysunek 20. Głowica optoelektroniczna dla BSP Wabik – możliwość zdalnego wykrycia i zobrazowania 

obiektu (500 m do celu) z wykorzystaniem kamery TV z 15-krotnym zoomem optycznym [oprac. własne] 

Jak już wspomniano mały bezzałogowy śmigłowiec o stosunkowo dużej względnej 

masie udźwigowej (mład/mMTO ≈ 0,34) może być wykorzystany jako platforma nośna dla 

wielu innych systemów detekcyjnych. Szczególne walory tego typu rozwiązania mobil-

nego to możliwość wykonywania tzw. lotów konturowych przy bardzo małej prędkości, 

opcja szybkiej zmiany kierunku lotu lub też operowania z zawisu. Zakres prędkości 

eksploatacyjnych małego BSP od Vmin = 0 do Vmax = 125 km/h predestynuje go do szero-

kiego spektrum bardzo zróżnicowanych zastosowań, do których można zaliczyć takie 

zadania, jak: 

• monitoring sieci przesyłowych (transportowych i energetycznych); 

• patrolowanie obszarów leśnych pod kątem wykrywania zagrożeń pożarowych; 

• rozpoznanie sytuacji na obszarach objętych klęskami żywiołowymi (powodzie, 

pożary, skażenia poprzemysłowe); 

• inspekcja i zobrazowanie areałów uprawnych i użytków zielonych; 

• precyzyjne zabiegi agrarne (np. opryskiwanie roślin); 

• patrolowanie obszarów przygranicznych; 

• dozorowanie naziemnych szlaków i węzłów komunikacyjnych (kolejowych i dro-

gowych); 

• dozorowanie infrastruktury o szczególnym znaczeniu gospodarczym i strategicz-

nym (zakłady przemysłowe, elektrownie, lotniska, porty morskie); 

• monitorowanie imprez plenerowych i masowych zbiorowisk ludzkich. 

Na kolejnych rysunkach zademonstrowano wybrane opcjonalne możliwości aplika-

cyjne dla śmigłowego drona, zarówno te dopiero projektowane, jak i już zrealizowane, 

przynajmniej w inicjacyjnych lotach testowych. W zakresie przewidywanego monitoringu 

sieci przesyłowo-dystrybucyjnej gazu ziemnego planowana metoda inspekcji byłaby 

  

  

 1 
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przeznaczona do oceny stanu poszczególnych elementów infrastruktury, monitorowania 

terenu w bezpośredniej bliskości gazociągu, jak również do wykrywania ewentualnych 

nieszczelności i uszkodzeń mechanicznych (rys. 21). Opcja rozpoznania i oceny kondycji 

roślin na obszarach uprawnych została przetestowana w lotach z zainstalowanym sensorem 

multispektralnym Parrot Sequoia [30]. Urządzenie dokonuje pomiaru intensywności 

światła odbitego od szaty roślinnej w czterech różnych zakresach fal odpowiadających 

barwom: czerwonej, zielonej i dwóm podczerwonym, a następnie porównuje poszcze-

gólne składowe spektralne z wartościami referencyjnymi określonymi na podstawie 

pomiaru światła słonecznego. Zróżnicowanie intensywności poszczególnych zakresów 

światła zilustrowane na kolorowym zdjęciu skanowanego obszaru obrazuje poziom 

wegetacyjnego rozwinięcia roślinności, czyli generalnie jakość uprawy (rys. 22). Innym 

oryginalnym zastosowaniem również dla potrzeb rolnictwa jest system rozpylania 

cieczy zintegrowany z platformą latającą przy wsparciu firmy DRI Solutions Sp. z o.o. 

Środki ochrony roślin podawane są zwykle powierzchniowo na cały areał uprawny, jednak 

w przypadku konieczności precyzyjnego dawkowania oprysków ochronnych tylko 

w konkretnych miejscach aeromobilny system rozpylania byłby bardzo poręczny. 

Główne elementy instalacji pokazanej na rysunku 23 to 2 zbiorniki cieczy opryskowej, 

precyzyjnie sterowana pompka elektryczna oraz 2 atomizery natryskowe rozmieszczone 

na końcach poprzecznie montowanych wysięgników. Dawkowanie cieczy można za-

programować nanosząc punkty natrysku wzdłuż planowanej trasy przelotu, ustawiając 

przy tym prędkość i wysokość operacyjną. 

 
Rysunek 21. Wizualizacja zastosowania mini-śmigłowca z laserowym systemem detekcji nieszczelności  

do monitorowania sprawności i bezpieczeństwa sieci gazociągowej [opracowanie własne] 
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Rysunek 22. BSP Wabik z zainstalowanym urządzeniem Parrot Sequoia i efekt rozpoznania obszarowego  

po przelocie nad areałem uprawnym (pole kukurydzy) w postaci mapy rozkładu znormalizowanego 

wskaźnika wegetacji roślin (NDVI) [opracowanie własne] 

  

Rysunek 23. Planowanie i realizacja misji precyzyjnego opryskiwania areału uprawnego z zastosowaniem 

zabudowanej na śmigłowcu instalacji rozpylania cieczy [opracowanie własne] 
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4. Koncepcja drona bojowego na przykładzie BBSP Skorpion-2 

Rozwój inżynierii materiałowej, informatyzacja metod projektowania oraz ciągła 

miniaturyzacja elektroniki umożliwiają opracowywanie systemów technicznych coraz 

bardziej skutecznych i niezawodnych z jednoczesnym zwiększaniem efektu autono-

miczności. BSP jako zautomatyzowany lub nawet autonomiczny nośnik pokładowych 

systemów rozpoznania lub uzbrojenia może wykonywać zróżnicowane spektrum zadań 

bojowych z pominięciem ryzyka charakterystycznego dla operacji załogowych. Brak 

pilota wiąże się tym samym z minimalizacją wpływu tzw. czynnika ludzkiego, co wbrew 

pozorom powinno raczej sprzyjać podwyższeniu niezawodności, obiektu przyczyniając 

się tym samym do zmniejszenia kosztów operacyjnych związanych z eksploatacją 

systemu [31]. 

Bojowe bezzałogowe statki powietrzne (BBSP) można scharakteryzować przez pryzmat 

uzyskiwanych osiągów oraz zadań, jakie powinny wykonywać na współczesnym polu 

walki. Dotychczasowe wykorzystanie BBSP w misjach bojowych wskazuje na brak 

specjalizowanego latającego środka bojowego mogącego skutecznie wykonywać zadania 

w warunkach intensywnego działania środków obrony przeciwlotniczej przeciwnika. 

Obecnie eksploatowane drony bojowe nie zapewniają odpowiedniego poziomu bezpie-

czeństwa realizowanych misji bojowych oraz zazwyczaj posiadają znaczne ograniczenia 

dotyczące przenoszonego uzbrojenia. Wynika to z faktu, że zadania, jakie miały realizo-

wać, w głównej mierze polegają na szeroko rozumianym rozpoznaniu przeciwnika 

z opcjonalną możliwością niszczenia wykrytych celi. Analizując ich wykorzystanie 

i potrzeby sił zbrojnych wielu armii, wskazane jest opracowanie niezawodnego bezzało-

gowego systemu napadu powietrznego posiadającego zdolność niszczenia wielu celów 

w sposób precyzyjny i jednocześnie zmasowany. Ponadto, mając na uwadze ograniczenie 

kosztów eksploatacji, wskazane jest opcjonalne przystosowanie takich dronów do reali-

zacji zadań rozpoznawczych. 

Bazując na wnioskach z analizy stanu techniki w dziedzinie BBSP oraz mając na 

uwadze bieżące i perspektywiczne potrzeby Sił Zbrojnych RP, nowoczesny dron bojowy 

powinien odznaczać się następującymi cechami: 

• wysoka manewrowość; 

• mobilność systemu i krótki czas dotarcia w rejon działań; 

• możliwość jednoczesnego rażenia wielu celów; 

• latanie zespołowe w ugrupowaniu roju; 

• możliwość operowania w trybie sterowania zdalnego oraz lotu autonomicznego; 

• niska wykrywalność i odporność na bojowe środki rażenia; 

• modułowość konstrukcji; 

• zastosowanie nowoczesnych materiałów i przystępnych technologii; 

• podatność operacyjno-obsługowa. 

Bojowy bezzałogowy samolot pola walki (BBSPW) Skorpion 2 pokazany na rysunku 

24 to koncepcja bezzałogowego samolotu bojowego przeznaczonego do niszczenia broni 

pancernej, śmigłowców i umocnień za pomocą pocisków rakietowych o dużej sile 

przebicia. Samolot, startując z mobilnej wyrzutni w bezpiecznej odległości od pola walki, 

będzie sterowany zdalnie przez operatora lub będzie wykonywać lot w trybie autono-

micznym. W bardziej rozwiniętym stadium tzw. zespołowego lotu autonomicznego samo-

loty mogłyby latać wg koncepcji roju, tzn. w uporządkowanej formacji obiektów syn-
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chronizujących swoje położenie w czasie rzeczywistym na podstawie sygnałów wysy-

łanych bezpośrednio ze stacji naziemnej lub nadawanych (retransmitowanych) pomiędzy 

sobą. Idea organizacji i sterowania rojem dronów jest aktualnie przedmiotem badań 

wielu ośrodków naukowych, a jej zastosowanie wydaje się być szczególnie użyteczne 

dla zmasowanych misji bojowych bezzałogowych środków napadu powietrznego. 

 
Rysunek 24. BBSPW Skorpion 2 [opracowanie własne] 

Wysoko manewrowy samolot bezzałogowy zbudowany będzie w konfiguracji ze 

skrzydłami deltoidalno-trapezowymi o stosunkowo dużej powierzchni nośnej oraz 

przednimi powierzchniami kanardowymi (tzw. układ kaczki). Dron byłby wyposażony 

w napęd z silnikiem odrzutowym umożliwiającym osiąganie prędkości odpowiadających 

liczbie Ma = 0,65. We wnętrzu płatowca przewidziana jest komora z automatycznym 

magazynem mieszczącym 8-10 pocisków rakietowych. Zdemontowane komponenty 

samolotu wraz ze złożoną wyrzutnią startową transportowane będą w przyczepie kon-

tenerowej, w taki sposób jak pokazano to na rysunku 25. Po rozstawieniu wyrzutni 

w zamaskowanych lokalizacjach samoloty będą startować, formując w pobliżu pola 

walki roje bezzałogowych platform (rys. 26). Lądowanie odbywałoby się z minimalną 

prędkością przy wspomaganiu siatki hamującej. Paliwo zgromadzone w zbiornikach 

integralnych powinno zapewnić mu długotrwałość lotu na poziomie minimum 1 godziny. 

W tym czasie BBSPW powinny dotrzeć w rejon operacji, dokonać ataku i powrócić do 

rejonu bazowania. Przyjęta konfiguracja aerodynamiczna płatowca powinna zapewnić 

wysoką manewrowość i jednocześnie przyczynić się do minimalizacji powierzchni 

skutecznego odbicia radarowego. Wysoka manewrowość samolotu umożliwić ma szybkie 

zmiany położenia przestrzennego, co przy stosunkowo wysokich prędkościach lotu ma 

też utrudnić jego zestrzelenie. Wysoką manewrowość warunkuje dobra sterowność, 

czyli podatność reakcyjna samolotu na wychylenie sterów. Z kolei sterowność jest 

uzależniona od statycznej stateczności, a więc od tendencji samolotu do powrotu do 

stanu wyjściowego po wytrąceniu z równowagi. Zastosowanie elektrycznego systemu 

sterowania pozwoli zoptymalizować funkcjonowanie układu aerodynamicznego samo-

lotu podczas lotu pod względem doskonałości aerodynamicznej co istotnie poprawi jego 

manewrowość. 

Podstawowe dane taktyczno-techniczne BBSPW Skorpion 2 przewidywane na pod-

stawie wstępnych obliczeń projektowych są następujące: 
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• podstawowe wymiary zewnętrzne: rozpiętość skrzydeł: 4,5 m, długość: 4,5 m; 

• powierzchni nośna: 6,8 m; 

• maksymalna masa startowa: 550 kg; 

• masa własna: 400 kg; 

• zakres prędkości eksploatacyjnych: od Vmin = 115 do Vmax = 800 km/h; 

• długotrwałość lotu: 1 h; 

• dopuszczalny współczynnik przeciążenia: 15. 

 
Rysunek 25. Koncepcja BBSPW ze środkiem transportu, zabezpieczeniem materiałowym i wyrzutnią 

startową w kolejnych fazach rozwijania systemu do poziomu osiągnięcia gotowości [opracowanie własne] 

 
Rysunek 26. Ugrupowanie BBSPW w formacji roju w przelocie na bardzo małej wysokości  

[opracowanie własne] 

Uwzględniając wymagania pola walki, BBSPW będzie miał zdolności precyzyjnego 

niszczenie broni pancernej, śmigłowców i umocnień za pomocą pocisków rakietowych 

o dużej sile przebicia. Ponadto po odpowiednim przystosowaniu projektowany dron 

będzie mógł być wykorzystany również do prowadzenia rozpoznania i dozorowania pola 

walki w oparciu o urządzenia optoelektroniczne oraz radar SAR. BBSPW Skorpion 2 

powinien zatem wykazywać zdolności do realizacji zadań zarówno bojowych, jak 

i rozpoznawczych, przy czym priorytetowe byłyby następujące typy działań misyjnych: 

• niszczenia wykrytych celów w trybie uderzeń prercyzyjnych lub zmasowanych – 

poprzez jednoczesne odpalenie niekierowanych pocisków rakietowych z wielu 

synchronicznie sterowanych platform (cel priorytetowy); 



 

Aleksander Olejnik, Stanisław Kachel, Robert Rogólski, Łukasz Kiszkowiak 
 

100 

• rozpoznanie systemów radiolokacyjnych, radioliniowych i łącznościowych przeciw-

nika w oparciu o pasywne urządzenia rozpoznawcze; 

• zakłócane systemów komunikacyjnych przeciwnika w oparciu o nadajniki zakłóceń, 

wykrywania skażeń w oparciu o czujniki dozymetryczne; 

• identyfikacja i laserowe podświetlania celów dla innych (także załogowych) środ-

ków napadu powietrznego oraz artylerii. 

5. Podsumowanie 

W pracy przedstawiono wybrane koncepcje i projekty opracowane i testowane jako 

nowe rozwiązania technologiczne rozwijane w obszarze inżynierii systemów bezzało-

gowych. Propozycje dotyczą koncepcji i demonstratorów BSP zaprojektowanych w prze-

ciągu ostatnich kilkunastu lat z wykorzystaniem wielu funduszy projektowych przyzna-

nych do dyspozycji dla zespołu badawczego Instytutu Techniki Lotniczej WML WAT. 

Zaprezentowane koncepcje systemowe bazują na małych lub nawet miniaturowych 

dronach. Różnorodność przewidzianych zadań oraz związana z tym opcjonalność pod-

systemów misyjnych dają możliwość wykorzystania proponowanych BSP w zastoso-

waniach zarówno cywilnych, jak i militarnych. Żaden z opisanych tu systemów nie doczekał 

się jeszcze wdrożenia, jednakże z przeprowadzonych prac projektowo-technologicznych 

i związanych z nimi przedsięwzięć logistycznych i organizacyjnych wypływają pewne 

realne korzyści. Najważniejsze efekty osiągnięte w toku zrealizowanych projektów to 

bez wątpienia: 

• opracowanie oryginalnych konstrukcji UAV wykazujących przydatne właściwości 

aerodynamiczne, technologiczne i użytkowe (koncepcja – projekt – demonstrator) 

do zastosowań rozpoznawczych, inspekcyjnych i pomiarowych; 

• efektywna integracja autopilota MP 2128 z płatowcem (w wersji dla stałopłatów 

i wiropłatów) pod względem zabudowy, połączenia i współdziałania wszystkich 

komponentów i skutecznego dostrojenia pętli regulacyjnych PID, co umożliwiło 

osiągnięcie pełnej gotowości do lotów autonomicznych; 

• opracowanie demonstracyjnych głowic optoelektronicznych na różnych poziomach 

zastosowań – zaawansowanej wielofunkcyjnej do użytkowania misyjnego (dla BSP 

Wabik) oraz nieskomplikowanej technologicznie i łatwej w obsłudze przydatnej do 

treningu i lotów ćwiczebnych w trakcie szkolenia operatorów BSP (dla mini-BSP 

Rybitwa); 

• osiągnięcie możliwości adaptacyjnych dla różnorodnych zastosowań misyjnych 

(w szczególności w odniesieniu do mini-śmigłowca Wabik). 

Jednocześnie w niniejszym opracowaniu nie zostały przedstawione badania i efekty 

dotyczące innych podsystemów i komponentów uwzględnianych w szeroko pojętej 

architekturze systemu UAV. Zarówno w przypadku mini-BSP Rybitwa, jak i BSP Wabik 

podjęto działania odnośnie doboru i integracji elementów zespołu napędowego, zasilania 

elektrycznego, podsystemu łączności i transmisji sygnałów, a także podsystemów odzy-

skiwania (lądowania). Osiągnięcie ostatecznie oczekiwanego poziomu dopracowania 

poszczególnych podsystemów i pełnej integracji kwalifikującej oba demonstratory do 

pełnego wdrożenia wymaga jednak zrealizowania kolejnych badań i testów użytkowych, 

co wiąże się z koniecznością przeznaczenia na ten cel dodatkowych funduszy. 

W trakcie prowadzonych prac związanych z opracowaniem BBSPW Skorpion 2, 

korzystając ze specjalistycznego oprogramowania oraz wysokowydajnego klastra oblicze-
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niowego, przeprowadzono wstępną identyfikację charakterystyk aerodynamicznych samo-

lotu. Określono wielkości sił i momentów aerodynamicznych dla wybranych wersji 

konstrukcyjnych w przewidywanych reżimach lotu. Uzyskane wyniki będą miały zna-

czący wpływ na decyzje zespołu badawczego odnośnie ostatecznego kształtu modelowanej 

bryły aerodynamicznej. Ponadto otrzymane charakterystyki aerodynamiczne mogą zostać 

wykorzystane na etapie wyznaczania obciążeń działających na strukturę płatowca. 

W kolejnym etapie prac związanych z prognozowaniem zależności osiągowych i własności 

lotnych przewidziane jest przeprowadzenie badań doświadczalnych z wykorzystaniem 

latającego modelu skalowanego. 

Podziękowania 

Opisane koncepcje i demonstratory BSP zostały opracowane w ramach następują-

cych projektów i inwestycji badawczych: 

1. Autonomiczne bezzałogowe statki powietrzne wyposażone w środki monitorowania 

i nadzorowania wspomagające działania Policji i Straży Pożarnej (realizowany 

w latach 2010-2013, finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju). 

2. Wsparcie Klastra Konstrukcji i Technologii Lotniczych General Aviation (reali-

zowany w latach 2012-2015, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Progra-

mu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013). 

3. Doświadczalno-numeryczne badania rozwojowe technologii badawczych z weryfi-

kacją warunkującą osiąganie zakładanych celów techniczno-taktycznych powietrz-

nych platform bezzałogowych (realizowany w latach 2016-2018, finansowany 

w ramach utrzymania potencjału badawczego Wojskowej Akademii Technicznej). 

4. Doświadczalno-numeryczne badania rozwojowe technologii badawczych w zakresie 

opracowania platformy lotniczej bojowego systemu uderzeniowego (realizowany 

w roku 2020, finansowany z subsydiów Ministerstwa Obrony Narodowej przezna-

czonych dla Wojskowej Akademii Technicznej). 

Aktualnie rozwój konstrukcji finansowany jest przez Wojskową Akademię Tech-

niczną w ramach realizacji projektu uczelnianego nr UGB 782/ 2022 pt. „Metody opty-

malnego projektowania statków powietrznych w zastosowaniu do poprawy ich 

własności konstrukcyjnych i aerodynamicznych”. 

Serdeczne podziękowania dla Pana dr. inż. Grzegorza Chmaja (DRI Solutions Sp. 

z o.o.) za kompleksowe wsparcie techniczne i nieocenione doradztwo eksperckie 

w ramach wieloletniej współpracy z WML WAT w zakresie budowy i rozwijania wspól-

nych koncepcji BSP. 
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Koncepcje projektowe i rozwiązania technologiczne dla bezzałogowych statków 

powietrznych na przykładzie demonstratorów technologii opracowanych 

w Wydziale Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa WAT 

Streszczenie 

W rozdziale zaprezentowano wybrane koncepcje i rozwiązania projektowo-technologiczne dedykowane dla 

bezzałogowych statków powietrznych, które zostały opracowane i wdrożone w Wydziale Mechatroniki, 

Uzbrojenia i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej w toku realizacji prac badawczych w obszarze 

bezzałogowych systemów rozpoznawczych. Przedstawiono przykłady rozwiązań koncepcyjnych lub warianty 

demonstratorów technologii opracowane w ramach projektów badawczych realizowanych w WML WAT 

na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Opisano założenia projektowe oraz przykładowe rozwiązania w odnie-

sieniu do konstrukcji nośnych, podsystemów pokładowych oraz wyposażenia misyjnego. Poruszono proble-

matykę architektury systemów awionicznych, doboru elementów wyposażenia oraz zabudowy i integracji 

komponentów. Przedstawione konstrukcje to miniaturowy samolot rozpoznawczy mini-BSP Rybitwa oraz 

lekki śmigłowiec bezzałogowy Wabik. Zaprezentowano także założenia koncepcyjne dla platformy bezzało-

gowej, która potencjalnie mogłaby być bezzałogowym samolotem wsparcia pola walki z możliwością 

realizowania misji uderzeniowych w zbiorowym układzie tzw. roju. 

Przedstawione koncepcje, konstrukcje i technologie są rozwiązaniami wypracowanymi w głównej mierze 

w oparciu o własne pomysły i własny potencjał laboratoryjny, ale też i przy wsparciu zewnętrznych podmiotów 

wykonawczych zaangażowanych w ramach współpracy projektowej. Aktualnie nadal trwają prace rozwo-

jowe w zakresie doskonalenia opracowanych konstrukcji, jak również podejmowane są starania o możliwość 

ich wdrożenia do eksploatacji. 

Słowa kluczowe: Bezzałogowy Statek/System Powietrzny (BSP), demonstrator technologii, autopilot, głowica 

optoelektroniczna, integracja systemów pokładowych 

Design concepts and technological solutions for Unmanned Aerial Vehicles  

on the example of technology demonstrators developed at the Faculty  

of Mechatronics, Armament and Aerospace of the Military University  

of Technology 

Abstract 

The chapter presents selected concepts and design and technology solutions dedicated to unmanned aerial 

vehicles, which have been developed and implemented at the Faculty of Mechatronics, Weapons and 

Aviation of the Military University of Technology in the course of research work in the field of unmanned 

reconnaissance systems. Examples of conceptual solutions or variants of technology demonstrators deve-

loped as part of research projects carried out at WML WAT over the last dozen or so years were presented. 

Design assumptions and examples of solutions with regard to load-bearing structures, on-board subsystems 

and mission equipment are described. The issues of avionic systems architecture, selection of equipment 

elements as well as installation and integration of components were discussed. The presented constructions 

are the miniature reconnaissance mini-UAV Rybitwa and the small unmanned helicopter UAV Wabik. The 

interesting concept assumptions for the unmanned platform was presented also, which could potentially be 

an unmanned battlefield support aircraft with the possibility of carrying out precise-strike missions in 

a collective configuration, the so-called swarm formation. 

The presented concepts, structures and technologies are solutions developed mainly based on own ideas and 

own laboratory potential, but also with the support of external contractors involved in project cooperation. 

Currently, development works are still underway to improve the developed structures, as well as efforts are 

made to implement them into operation. 

Keywords: Unmanned Aerial Vehicle/System (UAV/ UAS), technology demonstrator, autopilot, gimbal 

camera payload, on-board system integration 
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Justyna Jońca1 

Nanocząstki tlenków metali i ich zastosowanie 

w konstrukcji czujników gazów 

1. Wprowadzenie 

Ze względu na wymóg skutecznego wykrywania różnorodnych zanieczyszczeń po-

wietrza, czujniki gazów wzbudzają duże zainteresowanie badaczy; głównie ze względu 

na swoje liczne zalety, w tym niski koszt, długi czas życia oraz małe rozmiary [1, 2]. 

Spośród wielu dostępnych technologii czujniki oparte na półprzewodnikowych tlenkach 

metali (MOS) są jednymi z najczęściej stosowanych. W ostatnich latach szeroko badano 

różnego rodzaju podejścia do poprawy parametrów warstw czułych poprzez ścisłą 

kontrolę procesów przygotowania tych materiałów. Po przeprowadzeniu badań stwier-

dzono, że nanomateriały są odpowiedniejszymi kandydatami do wykrywania gazów, niż 

tradycyjne materiały opracowane w mikroskali [3, 4]. Co więcej, dobrze zdefiniowana 

morfologia nanostruktur tlenków metali, ich dekorowanie lub domieszkowanie innymi 

nanomateriałami, czy też tworzenie heterozłącz może wywierać dodatkowy wpływ na 

właściwości warstw czułych i poprawiać wydajność wykrywania gazów, co zostanie 

opisane szczegółowo w kolejnych sekcjach niniejszego opracowania.  

W niniejszej pracy, po dyskusji na temat zasady działania i charakterystyki półprze-

wodnikowych czujników gazowych, tzw. MOS (ang. Metal Oxide Semiconductor 

Sensor), przedstawiono obszerny przegląd dotyczący syntezy i zastosowania nanocząstek 

tlenków metali w konstrukcji tych detektorów. W ostatniej części podsumowano oma-

wiane zagadnienia i przedstawiono przyszłe kierunki badań. 

2. Czujniki MOS 

2.1. Zasada działania 

Mechanizm detekcji za pomocą czujników MOS można opisać jako międzyfazową 

interakcję gaz-ciało stałe (tzw. funkcja receptora), po której następuje przekształcenie 

tego oddziaływania na sygnał elektryczny wywołany zmianą rezystancji materiału czułego 

(tzw. funkcja przetwornika) [5]. 

W literaturze funkcjonują dwa mechanizmy działania funkcji receptora, tj. mechanizm 

jonosorpcji oraz mechanizm wakatów tlenowych [6]. W jonosorpcji, chemisorpcja róż-

nych form tlenu na powierzchni MOS jest uważana za podstawę mechanizmu wykry-

wania. W mechanizmie wakatów tlenowych zmiany w elektrycznych własnościach MOS 

są indukowane poprzez reakcję utleniania/redukcji na jego powierzchni. W obu przy-

padkach parametry czujników zależą od interakcji chemicznych między molekułami 

gazowymi i warstwą czułą, właściwości fizycznych (np. rozmiar ziaren, porowatość) 

i chemicznych (np. modyfikowanie powierzchni nanocząstkami metali szlachetnych) 

samej warstwy, a także od czynników środowiskowych, takich jak temperatura i wilgotność. 

 
1 justyna.jonca@pwr.edu.pl, Katedra Inżynierii Ochrony Środowiska, Wydział Inżynierii Środowiska, 

Politechnika Wrocławska, https://wis.pwr.edu.pl. 
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Formy tlenu (O2−, O−, O2
−, O2) odgrywają ważną rolę w mechanizmie działania 

czujników MOS. Podczas gdy tlen cząsteczkowy jest stabilny w temperaturze poniżej 

150°C, w wyższych temperaturach dominują formy zjonizowane [7]. Zaadsorbowany tlen 

cząsteczkowy modyfikuje rozkład ładunku na powierzchni półprzewodnika, a dokładniej 

„wydobywa” elektrony z jego pasma przewodnictwa generując obszary zubożone w ła-

dunki ujemne. Dlatego też w całym materiale na granicy ziaren powstają bariery poten-

cjału, które wpływają na przepływ nośników ładunku w warstwie czułej [8]. 

Bariera potencjału dodatkowo wzrasta, gdy na powierzchni ziaren, oprócz tlenu, 

zaczynają się adsorbować cząsteczki oznaczanego gazu, jak pokazano na rysunku 1. 

W zależności od rodzaju materiału czułego (tj. czy jest to półprzewodnik typu n czy p) 

oraz oznaczanego gazu (tj. czy jest on utleniający czy redukujący), bezwzględna zmiana 

oporu elektrycznego materiału może się różnić nawet o kilka rzędów wielkości. Podczas 

gdy gaz utleniający pozbawia powierzchnię materiału czułego elektronów, odwrotna 

sytuacja ma miejsce w przypadku gazu redukującego. I tak np. pobieranie elektronów 

z pasma przewodnictwa powoduje zmniejszenie ilości nośników ładunku w półprze-

wodniku typu n, zwiększając w ten sposób rezystancję materiału czułego [9].  

 

Rysunek 1. Schemat przedstawiający zasadę działania czujnika półprzewodnikowego typu MOS  

2.2. Parametry czujników MOS 

Wydajność czujnika można scharakteryzować za pomocą kilku parametrów, do któ-

rych zaliczamy czułość, granicę wykrywalności, czas odpowiedzi i czas regeneracji 

czujnika, selektywność, powtarzalność i czas życia.  

2.2.1. Czułość 

Czułość czujnika na dany gaz oblicza się na podstawie dwóch parametrów: Ra i Rg, 

gdzie Ra jest oporem czujnika przy ekspozycji na czyste powietrze, a Rg jest oporem 

czujnika przy ekspozycji na docelowy gaz. Ponieważ trend zmiany rezystancji zależy od 

rodzaju półprzewodnika i docelowego gazu, sposób obliczania czułości jest odmienny. 

Przewodność półprzewodnika typu n wzrasta w kontakcie z gazem redukującym i maleje 

w przypadku gazu utleniającego. Dla półprzewodnika typu p przewodność wzrasta 

w atmosferze utleniającej i maleje w redukującej [10]. Dlatego w przypadku półprze-

wodnika typu n czułość czujnika liczy się jako Rg/Ra w gazie utleniającym i Ra/Rg 

w gazie redukującym; dla półprzewodnika typu p warunek jest odwrotny (jak pokazano 

w tabeli 1).  
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Tabela 1. Czułość czujnika (Si) w różnych warunkach (w zależności od typu użytego półprzewodnika i rodzaju 

analizowanego gazu) 

Typ materiału czułego Typ gazu Czułość Si 

typ n utleniający Rg/Ra 

redukujący Ra/Rg 

typ p utleniający Ra/Rg 

redukujący Rg/Ra 

Bardziej uniwersalnym sposobem na obliczenie czułości jest skorzystanie z poniższego 
wzoru (1): 

𝑆𝑖 =
|𝑅𝑎−𝑅𝑔|

𝑅𝑎
× 100%      (1) 

gdzie: Si – znormalizowana czułość czujnika wyrażona w %, Ra – oporność czujnika w czystym powietrzu,  
Rg – oporność czujnika na analizowany gaz (analizowaną mieszaninę gazową).  

Czułość można zwiększyć modulując właściwości materiału czułego (np. poprzez 
zmniejszenie wielkości ziaren, zwiększenie jego porowatości), wpływając na jego skład 
poprzez domieszkowanie, czy też wykorzystując materiały kompozytowe [11-13]. Pod-
czas gdy czułość czujnika w przypadku zastosowania nanomateriałów jest generalnie 
wyższa, niż w przypadku materiałów opracowanych w mikroskali, to należy mieć na uwa-
dze, że praca w podwyższonych temperaturach sprzyja aglomeracji nanocząstek, zmniej-
szając tym samym czułość czujnika w czasie [14].  

2.2.2. Limit detekcji 

Granica wykrywalności (LOD) jest określana jako najniższe stężenie, które można 
zmierzyć za pomocą danego czujnika. LOD to podstawy parametr określający jego 
przydatność do określonego zastosowania. Wartości progowe głównych zanieczyszczeń 
powietrza określone przez Unię Europejską (UE) oraz NAAQS (ang. National Ambient 
Air Quality Standards) w USA wahają się od kilku ppb do kilku ppm jak pokazano 
w tabeli 2 [15, 16]. Dane uzyskane z literatury wskazują, że czujniki gazu MOS na bazie 
nanomateriałów mogą działać poniżej tych limitów [10], systemy te są wciąż na etapie 
badań i rozwoju. Przed oceną czy i jak można je systematycznie stosować w monitoro-
waniu jakości powietrza, należy również wziąć pod uwagę kilka innych parametrów, 
w tym ich selektywność, powtarzalność, czy opłacalność. 

Tabela 2. Wartości progowe głównych gazowych zanieczyszczeń powietrza oraz limity detekcji czujników 
opisanych w literaturze  

Gaz Wartość progowa* Wartość progowa** LOD przykładowego czujnika [10] 

CO 10 ppm 9 ppm 250 ppb 

CO2 N/A N/A 150 ppb 

NO2 53 ppb 50 ppb 5 ppb 

O3 120 ppb 70 ppb 20 ppb 

SO2 130 ppb 75 ppb 38 ppb 

Źródło: opracowano na podstawie Isaac i in. [10] oraz norm EU* [15] i USA** [16]. 

2.2.3. Selektywność 

Selektywność to zdolność czujnika do wykrywania docelowego gazu w obecności 
innych gazów. W przypadku detektorów jakości powietrza selektywność jest bardzo waż-
nym parametrem. Oczywiście, dla zanieczyszczeń gazowych składników, których stężania 
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w atmosferze są bardzo wysokie, tj. CO2 i H2O, dość łatwo można opracować metody 
selektywnej detekcji [17]. Dla związków występujących w znacznie mniejszych ilościach 
(tj. na poziomie ppb) selektywność można zwiększyć poprzez modulowanie fizycznych 
(np. kontrola rozmiaru ziaren, dobór temperatury pracy) oraz chemicznych (np. domiesz-
kowanie, funkcjonalizacja) właściwości materiałów czułych, czyli używając podobnych 
strategii jak przy próbach zwiększenia czułości czujników [10]. Nie zawsze wysoka selek-
tywność jest pożądana. Zasada działania tzw. nosów elektronicznych opiera się właśnie 
na zastosowaniu czujników gazowych wykazujących jedynie częściową selektywność na 
badany związek lub badaną grupę związków [18]. Selektywność czujnika można wyra-
zić za pomocą tzw. współczynnika selektywności (Kij), który obliczany jest ze wzoru:  

𝐾𝑖𝑗 =
𝑆𝑖

𝑆𝑗
        (2) 

Gdzie: Si  – odpowiedź czujnika na analizowany gaz, Sj  – odpowiedź czujnika na gaz zakłócający.  

2.2.4. Czas odpowiedzi i czas regeneracji 

Czas odpowiedzi jest czasem potrzebnym na uzyskanie stabilnej rezystancji przez 

czujnik, który został wystawiony na działanie analizowanego gazu. W większości przy-

padków opisuje się go jako czas wymagany do osiągnięcia 90% maksymalnej wartości 

sygnału (t90) uzyskanego po ekspozycji na docelowy gaz (rys. 2). Czas regeneracji, 

z kolei, to czas potrzebny na powrót rezystancji do wartości, którą czujnik wykazywał 

przed ekspozycją na docelowy gaz. Zazwyczaj jest to czas wymagany do osiągnięcia 

rezystancji o około 10% wyższej od rezystancji początkowej (t10). Wyrażanie czasu odpo-

wiedzi i regeneracji jako t90 i t10 jest bardzo praktyczne, ponieważ większość czujników 

może potrzebować do kilku godzin, aby osiągnąć maksymalną wartość odpowiedzi lub 

powrócić do wartości początkowej rezystancji ze względu na wolną kinetykę adsorpcji/ 

desorpcji cząsteczek gazu. Podobnie jak na czułość na czas odpowiedzi i regeneracji 

czujników gazu MOS mogą wpływać fizyczne i chemiczne właściwości materiałów 

czułych [19, 20]. 

 
Rysunek 2. Schemat ilustrujący typową odpowiedź oraz regenerację czujnika typ n w obecności gazu 

utleniającego, zaznaczono czas odpowiedzi (t90) i regeneracji (t10) 
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2.2.5. Powtarzalność 

Powtarzalność czujnika odzwierciedla jego zdolność do wytwarzania tego samego 

sygnału w czasie, gdy zostanie on wystawiony na działanie gazu docelowego przy zacho-

waniu tych samych parametrów pomiaru (tj. stężenie gazu, temperatura pracy czujnika, 

temperatura i wilgotność próbki, etc.). Na powtarzalność czujników MOS wpływa wiele 

czynników. Użytkowanie czujników powoduje z czasem zmiany na poziomie struktural-

nym (np. wzrost rozmiaru ziaren), które mają zazwyczaj negatywny wpływ na omawiane 

powyżej parametry. Wzrost rozmiaru ziaren może bowiem powodować zmiany na po-

ziomie krystalograficznym [21], zmieniać wartość przerwy energetycznej półprzewod-

nika oraz liczbę defektów w tlenku metalu [22].  

Parametrem ściśle związanym z powtarzalnością jest tzw. dryft czujnika. Można go 

opisać jako małe, ale postępujące w czasie zmiany w odpowiedzi czujnika, które są zaini-

cjowane przez dyfuzję zaadsorbowanych form tlenu w sieci krystalograficznej tlenku 

metalu [23]. Dryft długoterminowy jest obserwowany na przestrzeni życia czujnika, 

podczas gdy dryft krótkoterminowy odnośni się do pierwszych kilku dni jego funkcjo-

nowania [24].  

2.2.6. Czas życia czujnika 

Żywotność czujnika gazu można wyrazić na dwa sposoby: czas przechowywania  

i czas eksploatacji. Czas przechowywania odnosi się do czasu między wyprodukowaniem 

czujnika a jego użyciem po raz pierwszy. Ważną rolę odgrywają tutaj warunki prze-

chowywania w całym okresie eksploatacji czujników. Środowisko przechowywania 

czujników powinno być wolne od zanieczyszczeń, a jego temperatura i warunki wilgotności 

kontrolowane. Czas eksploatacji odnosi się do czasu trwania między pierwszym uży-

ciem czujnika a momentem, w którym staje się on niezdatny do dalszej pracy. Komer-

cyjne czujniki typu MOS charakteryzują się czasem eksploatacji rzędu kilku lat [10].  

2.3. Wpływ warunków zewnętrznych na funkcjonowanie czujników 

Konstrukcja czujników, które będą w stanie mierzyć stężenia zanieczyszczeń powietrza 

w zróżnicowanych warunkach atmosferycznych jest dużym wyzwaniem. Oprócz tem-

peratury pracy i właściwości materiałów czułych na odpowiedź czujnika wpływ mają 

także warunki zewnętrzne, takie jak temperatura badanej próbki gazu i jej wilgotność.  

2.3.1. Temperatura 

Odpowiedź typowych czujników typu MOS nie powinna być zależna od temperatury 

badanej próbki, ponieważ materiał czuły jest w większości przypadków ogrzewany do 

bardzo wysokich temperatur (tj. rzędu kilkuset oC). W rzeczywistości jednak występują 

niewielkie fluktuacje w temperaturze warstwy czułej, gdy analizowana próbka do niej 

dociera. Wykazano, że prędkość przepływu gazu bezpośrednio wpływa na czułość czuj-

nika, tj. przy większych przepływach temperatura materiału czułego spada, obniżając 

czułość czujnika [25].  

Czujniki MOS pracujące w temperaturze pokojowej również zostały opisane w lite-

raturze i są obecnie intensywnie badane, ponieważ brak potrzeby ogrzewania warstwy 

czułej obniża zapotrzebowanie energetyczne tych detektorów [26]. Takie czujniki są 

jednak bardzo czułe na zmiany temperatury zewnętrznej. Dlatego też pomiary z ich wyko-

rzystaniem muszą być przeprowadzone w ściśle określonych warunkach.  
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2.3.2. Wilgotność 

Wilgotność jest jednym z największych wyzwań podczas konstrukcji czujników 

MOS, zwłaszcza gdy ich docelowym zastosowaniem mają być pomiary w środowisku 

atmosferycznym, gdzie występują duże fluktuacje stężenia pary wodnej. Podczas 

adsorpcji molekuł wody na warstwie czułej bardzo łatwo tworzą się bowiem grupy 

hydroksylowe (OH-). Proces ten konkuruje z procesem adsorpcji molekuł docelowego 

gazu, wpływając na wydajność jego detekcji [27].  

W literaturze opisano dwa mechanizmy wyjaśniające proces adsorpcji molekuł wody 

na powierzchni warstwy czułej [28]. W pierwszym przypadku, atomy tlenu są ekstra-

howane z sieci tlenku poprzez wodór zaadsorbowanych molekuł wody, tworząc wakaty 

tlenowe. W tym samym czasie powierzchnia materiału czułego jest „dekorowana” gru-

pami hydroksylowymi (rys. 3a). W drugim przypadku atomy tlenu molekuły wody 

oddziałują z powierzchnią półprzewodnika, umożliwiając w kolejnym kroku wbudowanie 

atomu wodoru w warstwę czułą (rys. 3b). W obu przypadkach na powierzchni tlenku 

powstają liczne grupy -OH, które blokują bezpośrednie oddziaływanie materiału czułego 

z cząsteczkami gazu docelowego. Co więcej, oddziaływanie jonów hydroksylowych 

z zaadsorbowanymi formami tlenu zmniejsza rezystancję podstawową tlenku metalu, 

a w konsekwencji ogólną czułość czujnika [29]. 

 
Rysunek 3. Schemat ilustrujący mechanizmy adsorpcji molekuł wody na powierzchni tlenku metalu. Proces 

ten może przebiegać zarówno poprzez atomy wodoru (A), jak i tlenu (B) molekuł wody. W obu przypadkach 

powierzchnia tlenku metalu zostaje udekorowana grupami -OH  

3. Metody syntezy nanomateriałów  

Jak wspomniano wyżej parametry czujników MOS mogą być zoptymalizowanie dzięki 

opracowaniu warstwy czułej w nanoskali. O zastosowaniu tych materiałów w konstrukcji 

czujników decydują właściwości fizyczne i chemiczne wytworzonych nanostruktur. Na 

przestrzeni lat opracowano całą gamę metod syntezy nanocząstek, które można ogólnie 

podzielić na metody top-down i bottom-up. Metody top-down polegają w dużym uprosz-
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czeniu na fizycznym rozdrobnieniu większych partii materiału. Do metod tych zaliczamy 

elektronolitografię i fotolitografię, trawienie jonowe lub plazmowe oraz mielenie. Procesy 

top-down związane są z wysoką wydajnością produkcji, ale kontrola nad morfologią 

produktu jest ograniczona. Poza tym techniki te wymagają zastosowania skompliko-

wanej i kosztownej aparatury [30].  

W metodach bottom-up nanomateriały powstają atom po atomie. Atomy łączą się 

ze sobą, dając początek płaszczyznom krystalograficznym lub klastrom atomowym, 

które mogą dalej rosnąć do większych cząstek i struktur materiałowych. W zależności 

od tego, w jakiej fazie przebiegają te procesy możemy wyróżnić: 

a) techniki syntezy nanostruktur w fazie pary (rys. 4A), w których molekuły prekur-

sora w formie gazowej są osadzane na podłożu, tworząc bloki budulcowe, które 

„karmione” kolejnymi porcjami prekursora, rosną do pożądanego rozmiaru. Do 

technik tych zaliczamy rozpylanie jonowe lub magnetronowe, ablację laserową czy 

chemiczne osadzanie z fazy gazowej (CVD). Zazwyczaj uzyskuje się materiały 

o wysokiej czystości, a w zależności od warunków prowadzenia reakcji otrzymać 

można zarówno materiały polikrystaliczne, jak i amorficzne. Techniki formowania 

nanostruktur w fazie pary wymagają jednak kosztownego sprzętu, a morfologia 

uzyskanych nanostruktur może być kontrolowana tylko do pewnego stopnia [30, 31]. 

b) techniki syntezy nanostruktur w fazie ciekłej (rys. 4B), w których rozproszone 

w ciekłych rozpuszczalnikach molekuły prekursora są osadzane na podłożu, gdzie 

rozpoczyna się proces formowania nanostruktur. Do technik tych zaliczamy metodę 

osadzania warstw atomowych, czy elektroosadzanie. Procesy te można łatwo prze-

skalować do zastosowań przemysłowych, przy stosunkowo niedużych nakładach 

finansowych. W technikach tych dużo łatwiej jest kontrolować temperaturę, co 

zapewnia dobrą kontrolę morfologii powstałych nanocząstek [30, 32]. 

c) techniki syntezy nanostruktur na bazie aerozoli (rys. 4C), w których nanocząstki są 

formowane, przetwarzane i transportowane w fazie gazowej. Nanocząstki aerozolu 

mogą być obojętne lub naładowane, a zatem mogą być zbierane na podłożu mecha-

nicznie lub elektrostatycznie. Dzięki technikom na bazie aerozoli uzyskuje się 

zazwyczaj sferyczne nanocząstki lub ich aglomeraty o wysokiej czystości i dobrze 

zdefiniowanej strukturze lub porowatości. Metody te są również przyjazne środo-

wisku, ponieważ nie prowadzą do powstania odpadów poreakcyjnych [30, 33]. 

d) techniki syntezy nanostruktur na bazie koloidów (rys. 4D), w których cały proces 

formowania nanocząstek odbywa się w rozpuszczalnikach, w wyniku czego tworzą 

się systemy koloidalne. Systemy te są często stabilizowane przez różnego rodzaju 

środki powierzchniowo czynne, co daje pełną kontrolę nad rozmiarem i kształtem 

powstających nanoczastek. Do technik tych zaliczamy metodę wytrącania, hydro-

termalną, czy zol-żel. Do głównych wad tego rozwiązania należą trudności w przeska-

lowaniu procesu do zastosowań przemysłowych oraz produkcja szkodliwych dla 

środowiska odpadów poreakcyjnych [30, 34]. 
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Rysunek 4. Schemat ilustrujący techniki bottom-up przebiegające w fazie gazowej (A), w fazie ciekłej (B) 

oraz na bazie aerozoli (C) oraz koloidów (D)  

4. Zastosowanie nanotechnologii w konstrukcji czujników gazowych 

4.1. Kontrola wymiarowości i morfologii nanostruktur 

Zgodnie z liczbą wymiarów w nanoskali, nanostruktury można podzielić na trzy 

rodzaje: struktura zerowymiarowa (0D), struktura jednowymiarowa (1D) i struktura 

dwuwymiarowa (2D). Poza tym struktury kompozytowe zbudowane z jednej lub więcej 

struktur niskowymiarowych są również znane jako struktury trójwymiarowe (3D). 

Klasyfikację nanostruktur ze względu na rodzaj wymiarowości i przykładową morfo-

logię przedstawiono w tabeli 3.  

Tabela 3. Podział nanostruktur ze względu na rodzaj wymiarowości i typowa morfologia 

Rodzaj Charakterystyka Przykładowa morfologia 

Struktura 0D Trzy wymiary w nanoskali Nanoczastki, nanokropki 

Struktura 1D Dwa wymiary w nanoskali Nanorurki, nanodruty, nanowłókna 

Struktura 2D Jeden wymiar w nanoskali Nanoarkusze, nanodyski, supersieci 

Struktura 3D skomponowane z jednego lub więcej rodzajów 

materiałów o niższych wymiarach 

Hierarchiczne nanokwiatki, nanosfery, 

oktaedryczne struktury 

Źródło: opracowanie własne. 
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Wpływ morfologii nanocząstek ZnO (struktury 0D) na charakterystykę odpowiedzi 

czujników został zbadany w pracy Ryzhikov i in. [35]. Nanocząstki formowano za po-

mocą tzw. podejścia metaloorganicznego, które można zaliczyć do technik koloidalnych 

[36]. W pracy wykazano, że ligandy alkiloaminy odgrywają zasadniczą rolę w procesie 

syntezy i pozostają skoordynowane z cząstkami, zapobiegając ich agregacji (rys. 5). 

Obecność rozpuszczalnika organicznego (THF) odgrywa również ważną rolę w procesie 

wzrostu nanocząstek. Istotnie, izotropowe nanocząstki (d = 5 nm), otrzymuje się, gdy 

syntezę prowadzi się w THF w obecności ligandów alkiloaminowych, podczas gdy 

utworzenie anizotropowych nanocząstek ZnO uzyskuje się, gdy syntezę prowadzi się 

bezpośrednio w czystej alkiloaminie (d = 5 nm, l = 20 nm). W tych warunkach nano-

kryształy rosną wzdłuż krystalograficznej osi c heksagonalnej struktury ZnO. W tempe-

raturze 500oC, największą czułość na 100 ppm CO i 100 ppm C3H8 uzyskano dla 

anizotropowych nanocząstek ZnO (SiCO = 63%, SiC3H8 = 70%). Po ekspozycji na 19 ppm 

amoniaku okazało się jednak, że morfologia nie ma wpływu na detekcję tego gazu, gdyż 

uzyskano podobne odpowiedzi dla wszystkich rozważanych nanostruktur. Uzyskane 

wyniki podkreślają wpływ reaktywności poszczególnych planów krystalograficznych 

ZnO i charakteru docelowego gazu na parametry czujnika. 

Wymiarowość nanostruktury również może mieć istotny wpływ na odpowiedź czuj-

ników. Na przykład, Jońca i in. [37] uformowali nanocząstki SnO2 (struktura 0D) oraz 

hierarchiczne struktury przypominające ośmiościan foremny (struktura 3D) zbudowane 

z tych nanocząstek (rys. 6). Nanostruktury zostały przygotowane poprzez hydrolizę 

odpowiedniego prekursora metaloorganicznego, w której ilość dodanej wody decy-

dowała o wymiarowości końcowego produktu. Dokładne badania nad mechanizmem 

tworzenia się tych struktur wykazały, że w ciągu pierwszych minut trwania syntezy 

tworzą się izotropowe nanocząstki o średnicy ok. 4 nm, które w dalszych etapach reakcji 

łączą się ze sobą w dwumiarowe arkusze o kształcie trójkąta. Arkusze te następnie samo-

organizują się w trójwymiarowe struktury oktaedryczne. Przy ekspozycji na niskie 

stężenia CO (tj. 0,25 ppm ÷ 20 ppm), hierarchiczne struktury wykazywały większą czułość, 

niż nanocząstki SnO2, ale charakteryzowały się niższą górną granicą wykrywalności (tj. 

100 ppm vs. 500 ppm).  

Przykłady wpływu morfologii oraz wymiarowości nanostruktur tlenków metali na 

parametry czujników gazowych był badany przez wiele zespołów naukowych. Przykłady 

wyników badań zostały przedstawione w tabeli 4.  
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Tabela 4. Wpływ morfologii i wymiarowości nanocząstek tlenków metali na parametry czujników gazowych –  

na przykładzie cytowanej literatury 

Nanostruktury Proces syntezy Porównanie parametrów 

skonstruowanych czujników 

Źródło 

Nanocząstki NiO 

o różnych średnicach 

(0D) 

Synteza na bazie „mikroemulsji”, 

w której morfologia produktu zależała 

od proporcji reagentów, sposobu ich 

mieszania oraz temp. kalcynowania 

Nanocząstki o najmniejszej uzyskanej 

średnicy (tj. 11,5 nm) okazały się 

najbardziej czułe i selektywne na H2S 

[35] 

Izo- i anizotropowe 

nanocząstki ZnO (0D) 

Metoda metaloorganiczna, w której 

morfologia produktu zależy od 

obecności rozpuszczalnika 

i surfaktantu w medium reakcyjnym 

Anizotropowe nanocząstki są bardziej 

czułe na propan niż izotropowe 

[36] 

Nanocząstki (0D), 

nanopręty (1D), 

nanodyski (2D), 

nankowiaty (3D) WO3 

Metoda hydrotermalna , w której 

rodzaj surfaktantu determinował 

wymiarowość końcowego produktu 

Czułość czujników na bazie 

opracowanych nanostruktur wzrastała 

wraz ze wzrostem ich wymiarowości 

(oznaczanym gazem był metanol) 

 

[39] 

Nanowłókna (1D) 

oraz nanoarkusze (2D) 

ZnO 

Rożne techniki w fazie gazowej, 

w których temperatura prowadzenia 

procesu determinowała średnicę 

nanowłókien i grubość nanoarkuszy 

Nanowłókna wykazały większą 

czułość na gazy LPG, niż nanoarkusze. 

Ze wzrostem średnicy nanowłókien 

wzrastała czułość czujnika 

[40] 

Nanocząstki (0D) oraz 

oktaedra (3D) SnO2 

Podejście metaloorganiczne, 

w którym struktury 3D formowały  

się spontanicznie z nanocząstek SnO2 

Hierarchiczne struktury wykazały 

większą czułość w niskim zakresie 

stężeń CO (tj. 0,25-20 ppm) 

 

[37] 

Nanopręty (1D) oraz 

nanokwiaty (3D) ZnO 

Jednoetapowy proces hydrotermalny 

(w którym struktury 3D formowały 

się spontanicznie na dnie autoklawu) 

Struktury 3D okazały się być bardziej 

czułe przy wykrywaniu wybranych 

gazów, zwłaszcza kwasu octowego 

[41] 

Nanoarkusze (2D) 

i nanokwiaty (3D) 

CuO 

Metoda hydrotermalna wspomagana 

mikrofalami, w której dodatek aminy 

faworyzował formowanie struktur 2D 

Struktury 3D wykazały większą 

czułość przy wykrywaniu wybranych 

gazów, zwłaszcza octanu metylu 

 

[42] 

Trzy trójwymiarowe 

struktury (3D) WO3 

Prosty proces hydrotermalny, 

w którym morfologia produktu była 

kontrolowana przez dobór reagentów 

Nanokwiaty wykazały największą 

czułość i najkrótszy czas odpowiedzi 

spośród testowanych struktur 3D 

[43] 



 

Justyna Jońca 
 

114 

 

 

Rysunek 5. Opracowano na podstawie wyników własnych [35] (A) – schemat ilustrujący proces hydrolizy 

prekursora metaloorganicznego cynku, produkty syntezy (od lewej: izotropowe nanocząstki ZnO, aglomeraty 

ZnO, anizotropowe nanocząstki ZnO), (B) – zdjęcia wykonane za pomocą transmisyjnego mikroskopu 

elektronowego, (C) – odpowiedzi czujników na bazie zsyntetyzowanych nanomateriałów na 100 ppm 

propanu, (D) – czułość czujników na bazie zsyntetyzowanych nanomateriałów na czad, propan i amoniak 

w różnych temperaturach pracy (340, 400, 500oC)  
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Rysunek 6. Opracowano na odstawie wyników własnych [37]. Schemat ilustrujący proces hydrolizy 

prekursora metaloorganicznego cyny (A), warstwy czułe (od lewej: struktury oktaedryczne SnO2, aglomeraty 

SnO2), zdjęcia wykonane za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego (B), uproszczony schemat 

mechanizmu spontanicznego formowania się struktur oktaedryczncyh (C), odpowiedzi czujników na bazie 

zsyntetyzowanych nanomateriałów na różne stężenia tlenku węgla (dla porównania przedstawiono także 

odpowiedzi dla cienkowarstwowego czujnika dostępnego komercyjnie – ang. thin film) (D) 
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4.2. Formowanie heterozłącz na bazie tlenków metali 

Heterozłącze odnosi się do obszaru na granicy styku między dwoma półprzewod-

nikami o różnych szerokościach przerwy energetycznej. Ze względu na różne parametry 

chemiczne i fizyczne obu materiałów (tj. strukturę pasmową, stałą dielektryczną, stałą 

sieci krystalicznej, powinowactwo elektronowe) zjawisko niedopasowania na granicy 

faz nadaje heterozłączom wiele nowych właściwości, które znalazły zastosowanie m.in. 

w konstrukcji czujników.  

Jak wspomniano wyżej, półprzewodniki można podzielić na dwa typy, tj. typ p 

(stężenie dziur elektronowych > stężenie wolnych elektronów, np. CuO, NiO, Fe2O3) 

oraz typ n (stężenie wolnych elektronów > stężenie dziur elektronowych, np. ZnO, WO3, 

SnO2). W zależności od tego, jakie typy półprzewodników zostaną ze sobą połączone 

wyróżnia się trzy rodzaje heterozłącz, tj. n-n, p-p oraz p-n.  

Możliwości heterozłącza typu n-n testowali np. Mataung i in. [44]. Wykorzystując 

podejście hydrotermalne, uzyskano nanocząstki CeO2 oraz SnO2 o średnicy około 

odpowiednio 14 nm oraz 11 nm. Po przeprowadzeniu syntezy w obecności obu prekur-

sorów jednocześnie uzyskano mieszaninę CeO2-SnO2, w której średnica cząstek wynosiła 

odpowiednio 46 nm oraz 6 nm. Obecność prekursora ceru hamowała zatem wzrost 

nanocząstek tlenku cyny (IV). Parametry czujnika na bazie CeO2-SnO2 odznaczały się 

na tle innych przygotowanych detektorów (tj. czujników CeO2 oraz SnO2). W temp. 

pracy 300oC, czujnik ten był wyjątkowo czuły na 60 ppm H2 (Ra/Rg = 1323), a LOD dla 

tego gazu wynosił 11,3 ppb. Czujnik wykazywał też znacznie niższe odpowiedzi na inne 

testowane gazy tj. CO i NO2 oraz nie był czuły na takie gazy, jak NH3, C2H5OH i CH4, 

co pozwala na jego selektywne zastosowanie w detekcji wodoru. 

Heterozłącze typu p-p zostało uzyskane np. przez dekorację nanoprętów Co3O4 

nanocząstkami NiO [45]. Warstwy czułe zostały przygotowane przez metodę znaną jako 

ang. glancing-angle deposition, będącą modyfikacją techniki fizycznego osadzania 

z fazy gazowej. W metodzie tej podłoże jest obracane pod różnym kątem w stosunku do 

padającego nań strumienia gazu, co zwiększa porowatość końcowego produktu. Równo-

mierne pokrycie nanoprętów na całej ich długości skutkowało wytworzeniem licznych 

złącz typu p-p. Czujniki na bazie hybrydy Co3O4-NiO wykazywały prawie 17-krotnie 

wyższą czułość na 50 ppm C6H6 niż czujniki Co3O4. LOD czujnika Co3O4-NiO na ten 

gaz wynosił, natomiast, 13,91 ppb. Ulepszone parametry czujnika zostały przypisane nie 

tylko dzięki występowaniu złącza, ale także dzięki katalitycznym właściwościom NiO 

oraz zwiększonej ilości miejsc aktywnych w warstwie czułej, co było wynikiem 

zastosowanej techniki jej przygotowania.  

Możliwości heterozłącz typu n-p zbadane zostały m.in. przez Jońca i in. [46]. 

W pracy przygotowano anizotropowe nanocząstki ZnO oraz CuO poprzez rozkład odpo-

wiednich prekursorów metaloorganicznych w obecności alkiloamin (więcej w Sekcji 

4.1). Końcowe produkty połączono ze sobą, uzyskując mieszaniny o następujących 

masowych zawartościach procentowych ZnO do CuO: 25%ZnO ÷ 75%CuO;  

50%ZnO ÷ 50%CuO oraz 75% ZnO ÷ 25%CuO. Już w poprzednich pracach zauważono, 

że anizotropowe nanocząstki ZnO i CuO wykazują zwiększoną czułość i selektywność 

na 100 ppm C3H8 i 100 ppm CO (w porównaniu do ich odpowiednich izotropowych 

odmian) [35, 47]. Niemniej jednak, dla mieszaniny 25%ZnO ÷ 75%CuO uzyskano 

jeszcze lepsze parametry, zwłaszcza w przypadku detekcji CO. Istotnie, w temperaturze 

pracy wynoszącej 165oC, czułość czujnika na 100 ppm CO wzrosła z 600% do 700%. 
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Poza tym, czujnik ten nie odpowiadał na NH3 (5 ppm), a jego czułość na C3H8 była 

bardzo niska (KCO/C3H8  = 23). Przykłady wykorzystania heterozłącz na bazie nanostruktur 

tlenków metali zebrano w tabeli 5.  

Tabela 5. Przykłady heterozłącz i ich zastosowanie w konstrukcji czujników gazowych (wybrane przykłady) 

Heterozłącze Proces syntezy Parametry przygotowanych 

czujników 

Źródło 

CeO2-SnO2 

(typ n-n) 

Metoda hydrotermalna, w której oba 

rodzaje nanocząstek formowały się 

jednocześnie w autoklawie 

 

Czujniki CeO2-SnO2 odznaczały się 

zwiększoną wydajnością detekcji H2 

niż czujniki na bazie CeO2 lub SnO2 

[44] 

Nanoprety Co3O4 

udekorowane NiO  

(typ p-p) 

Odmiana techniki fizycznego 

osadzania z fazy gazowej 

 

Czujniki Co3O4-NiO wykazywały 

wyższą czułość na C6H6 i niższy LOD 

niż czujniki Co3O4 

[45] 

ZnO-CuO 

(typ n-p) 

Podejście metaloorganiczne 

(kontrolowana hydroliza/utlenianie 

w obecności alkiloamin) 

 

Czujniki ZnO-CuO, w których 

stosunek masowy ZnO:CuO wynosił 

25:75 odznaczały się najwyższą 

czułością i selektywnością na CO 

[46] 

CuO-CuCo2O4 

(typ p-p) 

Technika elektroprzędzenia 

z późniejszą obróbką cieplną 

 

 

Czujniki CuO-CuCo2O4 wykazały 

dużą czułość i selektywnością na 

propan, a czas odpowiedzi/regeneracji 

wynosił zaledwie 6,3/4,1 s 

[48] 

WO3-TiO2 

(typ n-p) 

 

Metoda zol-żel 

 

 

 

Czujniki WO3-TiO2, w których 

zawartości masowa WO3 wynosiła 

4% odznaczały się najlepszą 

wydajnością detekcji H2 

[49] 

Rdzeń-powłoka Ga2O3-

WO3 

(typ n-n) 

 

Dwuetapowy proces odparowania 

termicznego 

Czujniki Ga2O3-WO3 wykazały 

krótszy czas detekcji niż Ga2O3. 

Czujniki Ga2O3-WO3 mogą 

funkcjonować w niższej temp. pracy 

 [50] 

Rdzeń-powłoka 

 ZnO/ZnFe2O4 

(typ n-p) 

Dwuetapowy proces 

przeprowadzony za pomocą metody 

hydrotermalnej 

 Przy ekspozycji na NO2 czujniki 

ZnO/ZnFe2O4 wykazały wyższą 

czułość, selektywność i krótszy czas 

odpowiedzi niż czujniki ZnO 

[51] 

4.3. Dekorowanie nanocząstkami metali szlachetnych 

Liczne badania wykazały, że zdobienie powierzchni tlenków metali nanocząstkami 

metali szlachetnych (tj. Au, Ag, Ru, Rh, Pd, Os, Ir i Pt) może poprawić czułość, selek-

tywność oraz czas odpowiedzi/regeneracji czujników gazu. Dwa mechanizmy mogą 

ilustrować rolę metalu szlachetnego w procesie detekcji gazu:  

1. Cząsteczki tlenu mają skłonność do adsorpcji na nanocząstkach metali szlachetnych. 

Przy ekspozycji na docelowy gaz, te nadmiarowe molekuły tlenu są „przechwy-

tywane” przez tlenek metalu, co zwiększa liczbę miejsc aktywnych biorących 

udział w detekcji [52]. 

2. Ponieważ praca wyjścia metalu szlachetnego jest znacznie wyższa niż tlenku metalu, 

to utworzenie połączenia metal – półprzewodnik sprawi, że pewna ilość elektronów 

popłynie z powierzchni tlenku metalu w kierunku nanocząstek metalu. Na granicy 

między metalem a półprzewodnikiem utworzy się wówczas tzw. bariera Schottky’ego 

i zostanie osiągnięta równowaga (tzn. tyle samo elektronów płynie z półprzewod-

nika do metalu, co z metalu do półprzewodnika). Adsorpcja CO na powierzchni 
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metalu zaburzy tę równowagę, powodując wzrost przepływu elektronów w kierunku 

półprzewodnika, a więc spadek jego rezystancji [53]. 

Rodzaj metalu szlachetnego użytego do dekoracji półprzewodnika ma oczywiście 

ogromny wpływ na właściwości czujnika [54, 55]. W pracy Esfandiar i in. [54] wyka-

zano, że nanocząstki TiO2 zdobione Pd i Pt wykazują wyższą wydajność detekcji H2, niż 

czysty TiO2, ale to w przypadku Pd otrzymano największą czułość (przy 500 ppm  

H2 Si = 41% dla Pd/TiO2 vs. Si = 24% dla Pt/TiO2) oraz najkrótszy czas odpowiedzi (t90 

= 31 s dla Pd/TiO2 vs. t90 = 86 s dla Pt/TiO2). W swoim eksperymencie autorzy pracy 

najpierw zsyntetyzowali nanocząstki TiO2 za pomocą metody zol-żel, a następnie wyko-

rzystali metodę redukcji chemicznej w celu dekoracji półprzewodnika odpowiednimi 

nanocząstkami metali. 

Stężenie nanocząstek metali szlachetnych osadzanych na powierzchni półprzewodni-

ków również wpływa na parametry czujnika. Arunkumar i in. [56] przygotowali wysoce 

selektywny i czuły czujnik CO poprzez udekorowanie hierarchicznych struktur ZnO 

(struktura 3D) nanocząstkami złota. W pracy badano materiały czułe o różnej zawartości 

złota w warstwie czułej (tj. od 1% do 4% wagowych). W temperaturze pracy 100oC 

badano odpowiedzi tychże struktur na 500 ppm CO. Okazało się, że wraz ze wzrostem 

stężenia nanocząstek Au z 1% do 3% wagowych rosła czułość czujnika na docelowy 

gaz. Niemniej jednak dalsze zwiększanie stężenia złota do 4% wagowych powodowało, 

że czułość czujnika drastycznie spadała. Zwiększeniu stężenia nanocząstek metalu 

szlachetnego do pewnego poziomu towarzyszy bowiem zjawisko ich aglomeracji co, 

z kolei, zmniejsza liczbę miejsc aktywnych oraz negatywnie wpływa na dyfuzję gazu 

w warstwie czułej.  

Ciekawe zastosowanie materiału Au/ZnO przedstawiono w pracy Jońca i in. [57]. 

Powierzchnię dostępnego komercyjnie ZnO udekorowano nanocząstkami Au o średnicy 

około 3 nm za pomocą tzw. techniki osadzania-strącania (ang. deposition-precipitation) 

z HAuCl4 w obecności amoniaku. Produkt reakcji zredukowano w atmosferze wodoru, 

w temperaturze 300oC. Przygotowany materiał zastosowano jako filtr katalityczny, który 

zamontowano przed czujnikiem SnO2 tak, że analizowany gaz musiał przez niego 

przejść, zanim dotarł na warstwę czułą detektora (rys. 7). Hybryda Au/ZnO już w tem-

peraturze pokojowej utlenia CO do CO2, a jak wiadomo większość czujników MOS nie 

wykazuje czułości na dwutlenek węgla. Filtr katalityczny usuwał zatem CO z mieszaniny 

gazowej zawierającej 100 ppm CO i 100 ppm C3H8, co pozwoliło na selektywną detekcję 

propanu.  

Przykłady wykorzystania tlenków metali udekorowanych nanocząstkami metali szla-

chetnych w konstrukcji czujników gazowych zebrano w tabeli 6.  
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Tabela 6. Przykłady nanobydryd metal/tlenek metalu i ich zastosowanie w konstrukcji czujników 

Nanomateriał Proces syntezy Parametry przygotowanych 

czujników 

Źródło 

Pd/TiO2 oraz Pt/TiO2 TiO2 – metoda zol-żel; Pt,  

Pd – chemiczna redukcja  

na powierzchni TiO2 

Większą czułość i krótszy czas 

odpowiedzi na H2 uzyskano dla 

czujników na bazie Pd/TiO2 

 

[54] 

Au/WO3, Pd/WO3 

i AuPd/WO3 

WO3 – metoda odparowania 

termicznego; Au, Pd, Pt – redukcja 

prekursora na powierzchni tlenku  

w obecności UV 

Spośród wszystkich badanych 

rozwiązań, czujniki na bazie 

AuPd/WO3 wykazywały najwyższą 

czułość na aceton 

 

[55] 

Au/ZnO ZnO – metoda hydrotermalna; Au – 

poprzedzona impregnacją redukcja 

prekursora na powierzchni ZnO 

Czujnik Au/ZnO zawierający 3% 

masowych złota wykazywał najlepszą 

wydajność detekcji CO 

 

[56] 

AuPtPd/SnO2 oraz 

Pt/SnO2 

Komercyjnie dostępne SnO2 (puder) 

i koloidalne roztwory Au, Pt, Pd 

zostały zmieszane, a następnie 

wysuszone i zmielone 

Ekspozycja warstwy AuPt, Pd/SnO2 

na wilgotne powietrze sprawiła, że 

odpowiedź czujnika stała się 

niezależna od wilgotności próbki 

 

[58] 

Pt/MoO3 MoO3 – metoda hydrotermalna,  

Pt – chemiczna redukcja  

na powierzchni MoO3 

Czujnik Pt/MoO3 wykazał wysoką 

czułość i selektywność na C2H5OH, 

a czas jego odpowiedzi/regeneracji na 

1 ppm C2H5OH wynosił 8,8/0,94 s 

 

[59] 

Pt/SnO2 Dwuetapowy proces 

przeprowadzony za pomocą metody 

hydrotermalnej 

 

W porównaniu do czystego SnO2 

czujniki na bazie Pt/SnO2 

charakteryzowały się krótszym 

czasem odpowiedzi, wyższą czułością 

na CO oraz niższą temp. pracy 

 

[60] 

Au/ZnO ZnO – puder komercyjny 

Au – technika osadzania-strącania 

Zastosowanie nanomateriału jako filtr 

przyczyniło się do poprawy 

selektywności czujnika 

[57] 
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Rysunek 7. Opracowano na podstawie wyników własnych [57]. Nanocząstki ZnO udekorowane 

nanocząstkami Au, zdjęcia wykonane za pomocą transmisyjnego mikroskopu elektronowego (A), zdjęcie 

urządzenia zbudowanego z czujnika SnO2 oraz filtru Au/ZnO (na lewo) oraz schemat tego urządzenia (na 

prawo) (B), odpowiedź opracowanego urządzenia oraz samego czujnika na CO i C3H8  



 

Nanocząstki tlenków metali i ich zastosowanie w konstrukcji czujników gazów 
 

121 

4.4. Domieszkowanie dwuwymiarowymi nanostrukturami 

Po zbadaniu struktury pasma energetycznego i właściwości grafenu i jego pochodnych 

(np. zredukowany tlenek grafenu), a także innych struktur dwuwymiarowych (tj. MoS2, 

czy czarnego fosforu) uznano, że są to obiecujące nanostruktury do zastosowań w kon-

strukcji czujników gazów. Co ciekawe, materiały te mogą być wykorzystane jako samo-

dzielne warstwy czułe, jak i w towarzystwie innych półprzewodników, czy nanocząstek 

metali szlachetnych. Ze względu na charakter tego rozdziału omówione zostaną jedynie 

przykłady wykorzystania nanostruktur dwuwymiarowych w połączeniu z tlenkami 

metali (tab. 7).  

W pracy Bai i in. [61] przygotowano nanocząstki CuO za pomocą metody hydro-

termalnej, a następnie zmieszano je z dostępnym komercyjnie pudrem rGO. W tym celu, 

wprowadzono oba pudry do wody i całość mieszano przez 1 h przy obrotach 2000 rpm. 

Mieszaninę ogrzewano w autoklawie (w temperaturze 80oC przez 12 h), następnie 

wysuszono i na końcu prażono w temperaturze 200oC przez 2 h. Przygotowano czujniki 

zarówno na bazie czystego CuO, jak i CuO/rGO i badano ich zachowanie w obecności 

NO2. Obecność rGO pozytywnie wpłynęła na wydajność detekcji tego gazu. Po pierwsze, 

uzyskano większą czułość odpowiedzi, która dla 50 ppb NO2 – wynosiła 20,6% i była 

6-krotnie wyższa niż dla czujnika CuO. Po drugie, skróceniu uległy czas odpowiedzi/ 

regeneracji z odpowiednio 40,5/66,7 s do 6,8/55,1 s. Oba rodzaje czujników charakte-

ryzowały się dużą selektywnością odpowiedzi na badany gaz w stosunku do H2, CO, 

SO2 oraz NH3. Ponadto, zarówno CuO, jak i CuO/rGO charakteryzowały się dobrą po-

wtarzalnością odpowiedzi. Niemniej jednak testy powtarzalności prowadzone były tylko 

przez 1 miesiąc od produkcji czujników. Warto zaznaczyć, że badania przeprowadzono 

w bardzo niskiej temperaturze pracy czujników (23oC) i, w związku z tym, wilgotność 

znacząco wpływała na odpowiedzi obu detektorów.  

W pracy wytłumaczono także mechanizm działania warstw czułych na bazie 

CuO/rGO. Oczywiście adsorpcja tlenu odgrywała w nim szczególną rolę, prowadząc do 

produkcji jonów tlenu na powierzchni warstwy czułej i, co za tym idzie, zwiększając 

ilość dziur elektronowych w niej zawartej. Ponieważ praca wyjścia CuO (5,3 eV) jest 

wyższa niż rGO (4,8 eV) dziury elektronowe będą transportowane w kierunku rGO aż 

do osiągnięcia równowagi. W rezultacie, między CuO i rGO tworzy się heterozłącze typu 

p-p, zapewniające liczne kanały transportu nośników ładunku. Prowadzi to do powstania 

bardziej aktywnych miejsc adsorpcji gazu, co może nie tylko poprawić czułość wykry-

wania gazu, ale także przyspieszać procesy redoks na powierzchni materiału. W pracy 

zasugerowano także, że NO2 może oddziaływać z warstwą czułą na dwa sposoby. Po 

pierwsze, może się redukować bezpośrednio wyciągając elektrony z pasma przewod-

nictwa warstwy czułej, tworząc NO2
-. Po drugie, ponieważ NO2 charakteryzują się większą 

elektronegatywnością od tlenu, zaadsorbowane molekuły NO2 będą także reagować 

z O2
- oraz O-. Oba procesy prowadzą do zwiększenia liczby dziur elektronowych 

w warstwie czułej dramatycznie zwiększając przewodność czujnika.  
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Tabela 7. Przykłady tlenków metali domieszkowanych materiałami 2D (tj. grafen, MoS2, czarny fosfor) i ich 

zastosowanie w konstrukcji czujników gazowych 

Nanomateriał Proces syntezy Parametry przygotowanych 

czujników 

Źródło 

CuO/rGO rGO – puder komercyjny 

CuO – metoda hydrotermalna 

Czułość czujnika CuO/rGO na 50 

ppb NO2 była 6-krotnie większa niż 

czujnika na bazie CuO 

 

[61] 

ZnO/rGO ZnO – elektroprzędzenie, rGO – 

redukcja tlenku grafenu 

(przygotowanego metodą Hummer’a) 

LOD czujnika ZnO/rGO wynosił  

4,9 ppt H2S, a jego czułość na 1 ppm 

tego gazu była 25 razy większa niż 

czujnika ZnO 

 

[64] 

 SnO2-rGO Metoda hydrotermalna (jednoczesna 

redukcja GO i osadzanie SnO2  

z wykorzystaniem chlorku cyny (II)) 

Czułość czujnika SnO2-rGO na  

100 ppm CO2 była 6, 7-krotnie 

wyższa niż czujnika SnO2, a LOD 

wynosił 5 ppm 

 

[65] 

Pt/MoS2/TiO2 MoS2/TiO2 – metoda hydrotermalna,  

Pt – metoda osadzania-strącania 

Czujnik Pt/MoS2/TiO2 wykazał dobrą 

wydajność detekcji H2 w temp. pracy 

100°C 

 

[62] 

MoS2/ZnO Metoda hydrotermalna Czujnik MoS2/ZnO wykazał lepszą 

wydajność detekcji etanolu niż 

czujniki na bazie ZnO 

 

[66] 

Co3O4/BP Metoda hydrotermalna Czujnik Co3O4/BP wykazał 4-krotnie 

krótszy czas odpowiedzi i 4-krotnie 

większą czułość na 100 ppm NOx  

w porównaniu z czujnikiem BP 

 

[63] 

CuO/BP Metoda hydrotermalna prowadzona  

w różnych temperaturach 

Najlepsze parametry detekcji NO2 

uzyskano dla nanohybrydy 

przygotowanej w temp. 190oC 

[67] 

 

W pracy Luo i in. [62] z wytworzono warstwę czułą na bazie Pt/MoS2/TiO2, która 

może wykrywać wodór w 100°C. Czułość czujnika na bazie tego materiału wynosiła 

47% dla 500 ppm H2. Czujnik charakteryzował się także dobrą selektywnością, dając 

niskie odpowiedzi na CO, CH4, HCOH, CH3OH. Ze względu na pracę w niskiej tempera-

turze czas odpowiedzi/regeneracji nie należał do najkrótszych i wynosił 2,5/6,17 min. 

Opisane właściwości wykrywania H2 były związane z wytworzeniem heterozłącza 

między MoS2 i TiO2 oraz dekoracją powstałej hybrydy nanocząstkami Pt. 

Liu i in. [63], z kolei, przygotowali nanoarkusze BP (o grubości warstwy 5-16 nm), 

na powierzchni których osadzono nanocząstki Co3O4 (o średnicy 4-6 nm) za pomocą 

metody hydrotermalnej. Czujnik na bazie nanohybrydy wykazywał 4-krotnie większą 

czułość na gaz docelowy (tj. 100 ppm NOx) oraz 4-krotnie krótszy czas odpowiedzi 

w porównaniu z czujnikiem do konstrukcji którego użyto czysty BP. Skonstruowany 

czujnik wykazywał niską czułość na H2, CH4, NH3 i CO, co pozwala na jego selektywne 

wykorzystanie w detekcji NOx. Autorzy przypisali ulepszone właściwości wykrywania 

gazu heterozłączu p-p wytworzonemu pomiędzy BP oraz Co3O4 oraz łatwości redukcji 

Co(III) do Co(II) za pomocą NOx, które utlenia się w tym procesie do NOx
-.  
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5. Podsumowanie 

W niniejszym przeglądzie przedstawiono cztery rodzaje rozwiązań zwiększających 

wydajność detekcji gazów za pomocą czujników na bazie półprzewodnikowych tlenków 

metali zaprojektowanych w nanoskali, tj. kontrolę morfologii nanostruktur, tworzenie 

heterozłącz, dekorowanie nanocząstkami metali szlachetnych (np. Pt, Pd, Au) oraz 

domieszkowanie nanomateriałami dwuwymiarowymi (np. rGO, MoS2 i BP). 

Morfologia nanostruktury znacząco wpływa na wydajność detekcji gazu i może 

nawet być uważana za podstawę przy konstrukcji czujników MOS. W celu dalszej 

poprawy właściwości warstw czułych i spełnienia większej ilości wymagań, opracowuje 

się metody dekorowania lub domieszkowania i łączy się je z uporządkowaną strukturą 

i morfologią nanocząstek tlenków metali. W porównaniu z innymi omawianymi meto-

dami proces przygotowania nanomateriałów 2D jest trudniejszy i kosztowniejszy. Dodat-

kowo rGO, MoS2, czy BP są bardziej podatne na utlenianie w powietrzu. Przygotowanie 

heterozłącz jest stosunkowo proste i daje nieograniczoną możliwość tworzenia kombi-

nacji, a dekorowanie nanocząstkami metali szlachetnych prowadzi do powstania warstw 

czułych o wyjątkowych właściwościach, które rekompensują wysoki koszt ich przygo-

towania.  

Chociaż zaproponowano wiele metod otrzymywania MOS, wciąż jest wiele do 

zrobienia. Niestety w większości prac, mimo iż udaje się uzyskać wysoką czułość, zado-

walającą selektywność czy krótki czas odpowiedzi, to problem stabilności czujników 

jest zazwyczaj ignorowany lub też przedstawione wyniki odnoszą się do krótkich obser-

wacji (np. 1 miesiąc). W najbliższych latach badania powinny być prowadzone przede 

wszystkim w kierunku poprawy stabilności odpowiedzi czujników.  
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Nanocząstki tlenków metali i ich zastosowanie w konstrukcji czujników gazów 

Streszczenie 
W pracy przedstawiono różne strategie poprawy parametrów czujników typu MOS za pomocą osiągnięć 
nanotechnologii. Po krótkim wprowadzeniu, wyjaśniono zasadę działania tego typu czujników i opisano 
charakteryzujące je parametry, przedstawiono różne techniki syntezy nanomateriałów oraz wyszczególniono 
ich zalety i wady. W części głównej opisano przykłady wpływu morfologii nanocząstek tlenków metali na 
wydajność detekcji gazów docelowych, wykazując, że rozmiar, kształt oraz wymiarowość nanostruktur 
istotnie wpływa na parametry warstw czułych. Poza tym, omówiono szeroką gamę możliwości tworzenia 
heterozłącz na bazie nanoczastek tlenków metali i ich wykorzystania w konstrukcji czujników gazowych. 
Opisano przykłady dekoracji warstw czułych nanocząstkami metali szlachetnych oraz ich domieszkowania 
materiałami 2D typu rGO, MoS2 oraz BP, wykazując, że dalsza modyfikacja warstw czułych na bazie nano-
cząstek tlenków metali może przyczynić się do większej wydajności detekcji. W podsumowaniu podkreślono, 
że obecnie należy się skupić na polepszeniu stabilności odpowiedzi czujników na bazie nanomateriałów, co 
niewątpliwie przyspieszy ich komercjalizację.  
Słowa kluczowe: czujniki gazu, nanocząstki tlenków metali, nanocząstki metali, heterozłącza, materiały 2D 

Metal oxide nanoparticles and theirs applications in gas sensors construction 

Abstract 
The chapter presents various strategies for improving the parameters of MOS sensors using the achievements 
of nanotechnology. After a short introduction, the principle of operation of this type of sensors is explained 
and the parameters characterizing them are described. Then, different techniques for synthesizing nanoma-
terials are presented and their advantages and disadvantages are highlighted. The main part of this chapter 
describes examples of the influence of the metal oxide morphology on the detection efficiency, showing that 
the size, shape and dimensionality of nanostructures significantly affect the parameters of sensitive layers. 
In addition, formation of heterojunctions based on metal oxide nanoparticles and their use in the construction 
of gas sensors were discussed. Finally, examples of decoration of sensitive layers with noble metal 
nanoparticles and their doping with 2D materials such as rGO, MoS2 and BP have been described, showing 
that further modification of sensitive layers based on metal oxide nanoparticles may contribute to even 
greater detection efficiency. In conclusion, it was emphasized that the focus should now be on improving the 
response stability of the nanomaterial based sensors, which will undoubtedly accelerate their commer-
cialization. 
Keywords: gas sensors, metal oxide nanoparticles, noble metal nanoparticles, heterojunctions, 2D materials 
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Kontrolowane zaburzenia topografii warstw 

otrzymywanych w procesie sputteringu 

magnetronowego jako metoda prowadząca 

do zwiększenia powierzchni czynnej ogniwa PV 

1. Wstęp 

Instalacje fotowoltaiczne są popularną alternatywą pozyskiwania energii elektrycznej. 

Większość z budowanych instalacji fotowoltaicznych to tzw. mikroinstalacje o mocy 

kilku, czy kilkunastu kilowat. Oferta rynkowa urządzeń rozszerza się tak samo jak liczba 

sprzedawców i wykonawców tego rodzaju instalacji. Dotacje Unii Europejskiej oraz 

dotacje rządowe sprzyjają rozwojowi instalacji fotowoltaicznych, które mają na celu 

jednoczesne zmniejszenie kosztów ponoszonych za zużycie energii elektrycznej, a także 

poprawę jakości powietrza, dzięki zmniejszeniu emisji gazów odpowiedzialnych za 

efekt cieplarniany do środowiska.  

W związku ograniczeniami materiałowymi i technologicznymi, sprawność źródeł 

dokonujących konwersji promieniowania słonecznego na prąd elektrycznych wymaga 

nieustających prac. Oczywiście jedną z możliwości rozwiązania wspomnianego pro-

blemu jest zastąpienie sprawności odpowiednio dużym polem powierzchni roboczej – 

by uzyskać oczekiwaną moc źródła (elektrowni opartej o panele fotowoltaiczne). Obecnie 

dostępne instalacje fotowoltaiczne potrzebują dużych powierzchni, na których mogą być 

umieszczone, wymagane jest odpowiednie przygotowanie powierzchni montażowej, 

systemu połączeń, rozwiązań technologicznych z zakresu konwersji i transportu pozy-

skanej energii. Ilość czynników wpływających na sprawność ogniwa fotowoltaicznego 

jest na tyle duża, że redukcja, któregokolwiek z wymienionych powyżej, jest warta 

szczególnej uwagi. Wydajność dostępnych obecnie ogniw fotowoltaicznych w stosunku 

do zajmowanej powierzchni jest stosunkowo niska, dlatego poprawa tego wskaźnika 

może mieć wpływ na rozwój rynku instalacji fotowoltaicznych – szczególnie jeśli 

technika ta ma być zastosowana w ośrodkach, gdzie ilość dostępnej powierzchni lub 

możliwości modyfikacji ukierunkowania (w stronę Słońca) są ograniczone.  

Analizowane przez autorów prace zawierały informacje o próbach wpłynięcia na 

budowę struktury ogniwa fotowoltaicznego, stosowanie powłok (np. hydrofobowych), 

mikrofalowników i urządzeń śledzących. Autorzy dzięki doświadczeniu zdobytemu 

podczas prac związanych z inżynierią materiałową, podjęli się przeanalizowania możli-
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wości wytwarzania warstw będących elementami ogniw fotowoltaicznych oraz próby 

wpłynięcia na ich własności. Jedną z technik wytwarzania cienkich warstw materiałów 

w mikroelektronice jest sputtering magnetronowy – na tym procesie skupili się autorzy 

prezentowanej pracy. Proces sputteringu polega na wzbudzeniu plazmy w otoczeniu 

gazu szlachetnego i doprowadzenia do wybicia atomów pierwiastka z targetu. Wybite 

atomy, w sposób losowy są rozprowadzane na materiale podłoża. Dotychczasowe prace 

skupiały się na otrzymywaniu warstw jak najbardziej płaskich i technologia ta jest 

powszechnie znana. Problemy pojawiają się w przypadku chęci modyfikacji topografii 

uzyskiwanych warstw materiału, napylania w sposób selektywny w wybranych obsza-

rach bądź wprowadzenia do istniejących targetów dodatkowego pierwiastka. Autorzy 

w swoich dotychczasowych pracach częściowo zajmowali się wymienionymi zagadnie-

niami. Szczególną uwagę w przypadku wytwarzania warstw ultracienkich, kładzie się 

na ich jakość. Jakość warstw jest czynnikiem kluczowym i oznacza płaską jednolitą 

strukturę bez zbędnych artefaktów. Jednym z czynników poprawiających jakość warstw 

jest temperatura. Powszechnie wiadomo, że przeprowadzenie procesu napylania w wyso-

kiej temperaturze daje znacznie lepsze efekty co do jakości warstwy (uporządkowania 

struktury atomowej) niż przeprowadzenie tego samego procesu w temperaturze poko-

jowej. Celem prowadzonych obecnie prac badawczych jest analiza możliwości zmian 

topografii warstw otrzymywanych w procesie sputteringu magnetronowego lub modyfi-

kacja procesu w celu osiągnięcia powtarzalnego charakteru zaburzenia. 

2. Eksperyment 

Sputtering magnetronowy jest techniką napylania warstw cienkich znajdującą 

większe zastosowanie w procesach wytwarzania elektroniki i ogniw fotowoltaicznych 

[1]. Do głównych zalet tej metody należą: brak konieczności stosowania wysokich tem-

peratur w czasie procesu oraz możliwość użycia substancji nieprzewodzących jako 

podłoże lub substancję napylaną. Proces sputteringu zachodzi w komorze próżniowej, 

do której wprowadza się gaz, najczęściej jest to argon wysokiej czystości rzadziej 

z niewielką domieszką tlenu lub azotu (sputtering reaktywny), następnie do targetu 

wykonanego z substancji, którą się napyla, podłączane jest stały lub zmienny sygnał 

sterujący, który doprowadza do jonizacji gazu w komorze [2-4]. Cząsteczki plazmy 

kierowane przez magnesy znajdujące się pod targetem bombardują jego powierzchnię 

i doprowadzają do wybijania atomów pierwiastka, które następnie osadzają się na 

pierwszej napotkanej powierzchni. Eksperymenty były przeprowadzane z wykorzysta-

niem magnetronu pracującego w trybie odgórnym (target znajduje się nad podłożem, na 

które nanoszone są warstwy). Jako podłoża ogniw wykorzystano szkiełka typu float oraz 

płytki pcb (laminat – papier utwardzany żywicą). Opanowanie procesów technologicz-

nych związanych z użytkowaniem Alliance Concept Line 440 umożliwiło autorom 

sprawne kontrolowanie parametrów wytwarzanych warstw. Line 440 posiada możli-

wość instalacji czterech źródeł materiałów (targetów), odpowiednie oprogramowanie 

procesu, przesuwanie próbką (powstającym ogniwem) pod kolejnymi targetami umożli-

wia budowę zaawansowanych struktur. Urządzenie jest z powodzeniem stosowane 

w komercyjnej produkcji pojedynczych warstw, jak i nawet całych paneli fotowoltaicznych 

[3-5]. Niewątpliwą zaletą urządzenia jest funkcja śluzy umożliwiająca wprowadzanie 

próbek bez konieczności wypompowywania gazów roboczych. Pomiędzy śluzą a obsza-

rem, w którym znajdują się targety, producent zainstalował obszar, w którym możliwe 
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jest oczyszczanie powierzchni w próżni (trawienia) – wysoko energetycznego wybijania 

atomów z powierzchni próbki. 

Wpływ na topografię podłoża może skutkować większym uporządkowaniem struktury 

warstwy, co oznacza bardziej jednolitą powierzchnię, lub zjawiskiem całkowicie od-

wrotnym. Oba rezultaty są pożądane z punktu widzenia zastosowań produkcyjnych. 

Z jednej strony poszukuje się cienkich i jednolitych warstw, a z drugiej autorzy poszukują 

warstw o zmodyfikowanej topografii. Według autorów, modyfikacja procesu wytwarzania 

może wpłynąć na zaburzenie topografii warstw pochłaniających promieniowanie i dopro-

wadzi do zwiększenia powierzchni czynnej ogniwa fotowoltaicznego, a co za tym idzie 

może zwiększyć jego wydajność i absorbcję promieniowania rozproszonego. Wcześniejsze 

prace autorów skupiały się na osiągnięciu wpływu na zmiany topografii poprzez zasto-

sowanie, adekwatnego do oczekiwanego, płaskiego lub zaburzonego podłoża. Doko-

nano serii naniesień warstw cienkich, celem otrzymania kompletnego ogniwa. Ogniwa 

na szkle, jak i na laminacie były wykonane w tych samych warunkach i przy identycz-

nych parametrach kolejnych procesów. Kolejne warstwy wchodzące w skład budowy 

ogniwa były tak nanoszone, by istniała możliwość ich późniejszej analizy (stosowano 

odpowiednie przesłony – maski). Po wykonaniu ogniw, została sprawdzona ich wydaj-

ność kwantowa, którą odniesiono do obserwacji otrzymanych w wyniku skanowania 

AFM kolejnych warstw.  

Grubości warstw określono na podstawie wcześniejszych eksperymentów dotyczących 

powiązania warunków procesu oraz pomiarów z wykorzystaniem elipsometru (Horiba 

Uvisel-2). Pomiarów wydajności wykonanych przetworników dokonano z wykorzy-

staniem dwóch układów symulatorów firmy Oriel. Wykorzystane układy umożliwiały 

pomiar wydajności kwantowej przetworników w odniesieniu do długości fali oświetla-

jącej (Oriel IQE-200) oraz dla światła białego (Oriel Sol 3A). Porównania topografii 

wybranych próbek dokonano, stosując mikroskop sił atomowych (NT-MDT Ntegra 

Spectra C). Mikroskopia sił atomowych (AFM-Atomic Force Microscopy) znajduje obecnie 

szerokie zastosowanie w dziedzinie charakteryzacji materiałów elektronicznych [5, 6]. 

Oprócz precyzyjnego pomiaru topografii powierzchni z rozdzielczością umożliwiającą 

obserwowanie warstw atomowych, współczesne urządzenia tego typu oferują wiele 

dodatkowych możliwości, obejmujących badanie właściwości elektrycznych, magnetycz-

nych, jak i zmian zachodzących przy wahaniach temperatury. Jednym z zastosowań 

może być charakteryzacja otrzymanych warstw na podstawie obserwowanych obrazów 

struktur oraz powiązanie obserwowanej struktury z parametrami elektro-optycznymi. 

Szczególnie interesujące są struktury przewodzące prąd, przeźroczyste oraz takie, które 

absorbują jak najwięcej energii z padającego promieniowania [3-7]. Autorzy w niniejszej 

pracy wykonali badania metodą mikroskopii sił atomowych (AFM NT-MDT Ntegra 

Spectra C) cienkich warstw otrzymanych w procesie napylania w Line 440 Alliance 

Concept. Postanowiono zbadać zależności pomiędzy topografią warstw a temperaturą 

procesu napylania, ilością gazów biorących udział w procesie oraz równolegle własno-

ściami elektrycznymi. Starano się odszukać zależności umożliwiające charakteryzowanie 

parametrów elektro-optycznych warstw (uzyskiwanych w różnych temperaturach) w opar-

ciu o obrazy pozyskane techniką AFM. Autorzy uważają, że badania struktur z wykorzy-

staniem AFM usprawnią dobór procesów napylania celem otrzymania oczekiwanych 

własności elektrycznych i optycznych. Otrzymane podczas prac rezultaty pozwalają na 
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chwilę obecną skorelować własności elektro-optyczne warstw z ich topografią oraz 

procesami wytwarzania.  

Inną proponowaną metodą jest wprowadzenie do układu elementów zmieniających 

parametry warstwy w sposób mechaniczny. Rolą wprowadzonych do układu elementów 

zewnętrznych było zaburzenie procesu nanoszenia warstw. Zaburzenie nanoszenia 

warstw może skutkować pozytywnie, powodując większe uporządkowanie struktury 

warstwy, bardziej jednolitą powierzchnię lub negatywnie, całkowicie uniemożliwiając 

prawidłowe napylenie warstwy. Z jednej strony poszukuje się cienkich i jednolitych 

warstw, a z drugiej warstw o zmodyfikowanej topografii [7, 8]. W czasie eksperymentów 

autorzy użyli siatek stalowych oraz przewodników miedzianych umieszczonych w wybra-

nych odległościach od siebie, jak i podłoża, a następnie napylali miedź na powierzchnię 

płytek ze szkła laboratoryjnego. Następnie próbki zostały przebadane przy pomocy 

mikrosondy wykrywającej skład atomowy substancji i mikroskopu sił atomowych celem 

analizy zmian w topografii [9, 10]. Autorzy spodziewali się otrzymać warstwy o zwięk-

szonej powierzchni aktywnej. Zgodnie z przewidywaniami autorów otrzymane warstwy 

okazały się znacznie cieńsze. Interesujący jest natomiast fakt, że ich struktura była bar-

dziej uporządkowana niż na próbce referencyjnej, a ich chropowatość znacznie mniejsza. 

Podczas eksperymentów nie doszło także do wybijania materiału z dodatkowych ele-

mentów wprowadzonych do układu. Autorzy domniemywali, że zastosowanie siatki 

(dwóch siatek stalowych) jako przesłon na drodze wybitych atomów będzie skutkowało 

wzrostem uporządkowania nanoszonych warstw. Dodatkowo podejmowano próby zew-

nętrznego spolaryzowania siatek w celu sprawdzenia wpływu tego procesu na topografię 

naniesionych warstw. Wstępem do przeprowadzanych eksperymentów z użyciem siatek 

stalowych były badania wpływu nośnika (drut miedziany oraz siatka z drutu miedzia-

nego) sterowanego wysokim napięciem, na zmiany w topografii warstwy. Przez wzgląd 

na dużo mniejszą średnicę przewodników użytych w siatce w stosunku do odległości od 

podłoża, na które nanoszona jest warstwa, modyfikacja wynikająca z przysłonięcia wybi-

tych atomów była nieobserwowalna. Przyłożenie do siatki miedzianej zewnętrznego 

napięcia sterującego stałego, jak i zmiennego o wartościach od 0 do 240 V (spolaryzo-

wanego zamiennie: dodatnio lub ujemnie względem podłoża) nie wpływało na zmiany 

w topografii. 

Postanowiono zatem powtórzyć eksperymenty, ale tym razem z zastosowaniem 

siatki (siatek) stalowych. Rolą siatek było zwiększenie parametru uporządkowania, jak 

i również (poprzez zastosowanie dwóch siatek pod sobą) zwiększenie wpływu na 

przesłanianie wybitych atomów targetu. Pojedyncza siatka oraz dwie siatki były umiesz-

czane bezpośrednio na próbce, 1 oraz 2 mm od próbki, pomiędzy siatkami zachowywane 

były odległości 1, 2 oraz 3 mm. Wybór odległości był spowodowany rozmiarami oczek 

siatki i grubością drutu, z jakiego zostały wykonane. Analizy właściwości otrzymanych 

warstw zostały wykonane przy pomocy mikroskopu elektronowego Hitachi TM3000 

wyposażonego w mikrosondę Swift ED3000 oraz mikroskopu AFM NT-MDT. 

W poprzednich badaniach zaobserwowano, że przewodnik z prądem elektrycznym oraz 

przeszkody niemające bezpośredniego kontaktu z próbką lub targetem nie mają wpływu 

na zaburzenia w topografii nanoszonej warstwy. Pierwsze różnice, jakie zostały zaobser-

wowane na próbkach to wygląd. Próbki napylone przez siatkę posiadały wizualnie 

znacznie cieńszą warstwę, a w przypadkach, gdy odległość pierwszej siatki od próbki 

wynosiła 1 mm lub siatka leżała na próbce widoczny jest negatyw siatki odbity na 
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powierzchni. Analiza składu atomowego próbki potwierdza obserwacje dokonane na 

podstawie wizualnej. Podczas przeprowadzonych prób nie zaobserwowano wybicia 

atomów żelaza z siatki. Efekty powyższych eksperymentów utwierdziły autorów o możli-

wości modyfikacji warstw w skali makro – interesujące jest jednak zmodyfikowanie 

struktury na poziomie dużo mniejszym (pojedynczych nanometrów).  

Autorzy w przypadku prezentowanych wyników poniżej wytworzyli 27 autorskich 

konstrukcji ogniw fotowoltaicznych i postanowili sprawdzić, czy w przypadku struktury 

absorpcyjnej wytworzenie warstwy jednolitej (proces wysokotemperaturowy – bez 

stosowania dodatkowych przesłon), a następnie warstwy naturalnie niejednorodnej 

(proces niskotemperaturowy) wpłynie pozytywnie na zwiększenie fluktuacji po-

wierzchni – co jak autorzy domniemają będzie mogło się przekładać na zwiększenie 

powierzchni czynnej.  

Modyfikacja topografii warstw (począwszy od podłoża, na którym wykonywane jest 

ogniwo), powinno zwiększyć powierzchnię pochłaniania i znacząco ustabilizować wydaj-

ność w relacji do zmiennych pór roku i związanych z tym warunków oświetlenia.  

Postanowiono zatem sprawdzić, czy podobne zależności można zaobserwować 

w przypadku nanoszenia warstwy pełniącej funkcję absorbera w ogniwie fotowoltaicznym. 

Autorzy domniemywali, że fluktuacje powierzchni (cecha charakterystyczna dla struktur 

otrzymywanych w niskich temperaturach) może mieć wpływ (pozytywny) na poprawę 

parametrów absorpcyjnych i znacząco skrócić czas potrzebny na wytworzenie. Wyko-

nane przez autorów próbki zweryfikowano również z wykorzystaniem mikroskopii sił 

atomowych. Badania są kontynuacją prac prowadzonych od kilku lat z wykorzystaniem 

posiadanej i opisanej powyżej aparatury. Dotychczasowe długofalowe badania z wyko-

rzystaniem potwierdziły, że zaproponowane rozwiązanie (modyfikacja topografii jako 

rezultatu). Zaproponowane prace są kolejnym etapem realizacji autorskich pomysłów 

wykonawców i są zagadnieniem mało rozwijanym na świecie ze względu na wysokie 

wyspecjalizowanie zaplecze sprzętowe, niezbędne do realizacji takich badań. Dotych-

czasowe prace służące modyfikacji ogniw fotowoltaicznych (prowadzone na świecie) 

sprowadzają się do prac nad zmianą składu (celem zwiększenia wydajności). Po-

wszechnie wiadomo, że wprowadzenie telluru czy kadmu jako materiałów zwiększają-

cych czułość powierzchni czynnej, wiąże się z kosztami oraz późniejszym zanieczysz-

czeniem środowiska. Zwiększenie wydajności ogniwa poprzez zaburzenie topografii 

warstw wchodzących w skład budowy wg autorów jest możliwe. Dotychczasowe prace 

autorów były wykonane, bazując na nanoszonych warstwach miedzi oraz na warstwach 

tellurku kadmu. 

3. Rezultaty 

Opisane powyżej eksperymenty doprowadziły autorów do wniosku, że prawdopo-

dobnie zaburzenie wygenerowane na podłożu (zaburzenie o rozmiarach pojedynczych 

grup atomów) może przekładać się na zaburzenie warstw atomowych nanoszonych 

w kolejnych procesach. Poniżej zaprezentowano fotografie przekrojowe SEM, zaburzeń 

w warstwach miedzi w kolejnych etapach nanoszenia przedstawia rysunek 1. 
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Rysunek 1. Profil struktury warstwy miedzi otrzymywanych w wyniku kolejnych etapów nanoszenia 

[opracowanie własne] 

Materiał przekrojowy do analizy SEM otrzymywano mechanicznie – stosowanie 

skomplikowanych procesów wytwórczych (fotorezystów oraz przesłon) nie pozwala na 

otrzymanie tak dobrych obrazów przekrojowych jak przełamywanie wcześniej naciętej 

płytki podłoża. Drugim pomiarem było wykorzystanie mikroskopii sił atomowych 

celem określenia zmian w chropowatości Ra w stosunku do parametrów nanoszenia. 

Pierwszym oczywistym czynnikiem było zwiększenie mocy generatora magnetronu. 

Uważano, że większa moc spowoduje zaburzenia jednorodności warstwy. Rezultaty 

otrzymanych pomiarów pokazano na rysunku 2.  
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Rysunek 2. Profil struktury warstwy miedzi otrzymywanych w wyniku kolejnych etapów nanoszenia 

[opracowanie własne] 

Kolejne procesy pomiarowe – między innymi analiza ilości naniesionych warstw 

w relacji do chropowatości, utwierdziły autorów we wcześniejszej tezie, że zaburzenie 

wywołane w warstwie podłoża jest przenoszone w górę. Proces krystalizacji się rozrasta, 

powodując nabudowywanie „kolumn” zaburzeń i coraz większe zniekształcenia topo-

grafii. Przeprowadzono analizę zależności pomiędzy grubością naniesionej warstwy 

i uzyskaną chropowatością. Otrzymano istotną, prawie pełną, liniową, dodatnią korelację 

(r = 0,9670). Analiza regresji wykazała, że każdy dodatkowy 1 nm grubości warstwy 

zwiększa chropowatość o 0,0038 nm.  

Obserwacje AFM potwierdziły powyższe wnioski i założenia, co pokazano na po-

wyższych rysunkach. Łatwo zaobserwować, że wraz z nanoszeniem kolejnych warstw 

obserwowana struktura się zaburza. Należy w tym miejscu podkreślić, że warstwy 

składowe ogniw fotowoltaicznych (przez wzgląd na swoje parametry elekto-optyczne) 

powinny mieć swoją minimalną grubość. Analizę chropowatości w powyższych przy-

padkach, również przeprowadzono, stosując AFM. Dane zebrane pozwoliły opracować 

wykres jak na rysunku 3.  
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Rysunek 3. Obrazy AFM wybranych (skrajnych) przypadków dla ilości warstw Cu  

4. Wnioski 

1. Zaproponowana metoda zaburzenia topografii warstw przynosi wstępne zadowa-

lające wyniki. 

2. Na chropowatość (jej wzrost) ma wpływ moc generatora, ilość warstw oraz grubość 

pojedynczej warstwy. 

3. Proces wytwarzania warstw o wymaganym zaburzeniu topografii może być w pełni 

kontrolowalny. 

4. Zaburzenia są „nabudowywane” – w celu zwiększenia zaburzenia, należy w sposób 

kontrolowany kontynuować nanoszenie. 

5. Zaburzenia topografii są przekazywane kolejnym warstwom. 
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Kontrolowane zaburzenia topografii warstw otrzymywanych w procesie 

sputteringu magnetronowego jako metoda prowadząca do zwiększenia 

powierzchni czynnej ogniwa PV 

Streszczenie 

Powszechnie stosowaną techniką wytwarzania ultra cienkich warstw materiałów w mikroelektronice jest 

sputtering magnetronowy. Sam proces sputteringu polega na wzbudzeniu plazmy w otoczeniu gazu szlachet-

nego i doprowadzenia do wybicia atomów pierwiastka z targetu. Wybite atomy, w sposób losowy są rozpro-

wadzane na materiale podłoża. Dotychczasowe doświadczenia autorów (oraz dane literaturowe), polegające 

na nanoszeniu cienkich warstw materiałów oraz wytwarzaniu tlenków, potwierdzały teorię, iż warstwy wyso-

kotemperaturowe cechowały się znacznie lepszą topografią oraz lepszymi parametrami elektro-optycznymi. 

Przeprowadzone prace posłużyły do opracowania technologii wytwarzania ogniw fotowoltaicznych o zmody-

fikowanej topograficznie powierzchni czynnej (absorbującej) promieniowanie słoneczne. Autorzy domnie-

mają na podstawie dotychczas prowadzonych prac badawczych własnych oraz rozwiązaniach dostępnych 

w literaturze, że zaproponowana metodologia doprowadzi w rezultacie do zwiększenia wydajności ogniw 

fotowoltaicznych przy niezmienionym składzie w stosunku do tych produkowanych obecnie. Modyfikacja 

topografii warstw (począwszy od podłoża, na którym wykonywane jest ogniwo), zwiększa powierzchnię 

pochłaniania i znacząco stabilizuje wydajność w relacji do zmiennych pór roku i związanych z tym warun-

ków oświetlenia.  

Słowa kluczowe: sputtereing, magnetron, ogniwa fotovoltaiczne 

Controlled disturbance of the topography of the layers obtained by magnetron 

sputtering as a method leading to an increase in the active surface area of the PV cell 

Abstract  

A commonly used technique for producing ultra-thin films of materials in microelectronics is magnetron 

sputtering. The sputtering process itself involves the excitation of a plasma surrounded by a noble gas and 

causing atoms of the element to be knocked out of the target. The knocked-out atoms, in a random manner, 

are distributed on the substrate material. The authors' previous experience (and literature data), involving the 

deposition of thin films of materials and the fabrication of oxides, confirmed the theory that the high-
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temperature layers were characterised by much better topography and electro-optical performance. The work 

carried out was used to develop a technology for producing photovoltaic cells with a topographically 

modified active (absorbing) surface of solar radiation. The authors conjecture, on the basis of their own 

research work carried out to date and solutions available in the literature, that the proposed methodology will 

result in an increase in the efficiency of photovoltaic cells with an unchanged composition compared to those 

produced today. Modifying the topography of the layers (starting with the substrate on which the cell is 

made), increases the absorption surface area and significantly stabilises the performance in relation to the 

changing seasons and associated lighting conditions. 

Keywords: sputtereing, magnetron, photovoltaic cells 
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Mateusz Pietrzak1 

Niestabilność częstotliwościowa oscylatorów 

kwarcowych – metody zapobiegania dryfowi 

częstotliwości w rezonatorach kwarcowych  

1. Wprowadzenie  

Pierwszymi oscylatorami odmierzającymi czas były mechaniczne zegary wahadłowe, 

których okres oscylacji wahadła stanowił najpowszechniejszy wskaźnik upływającego 

czasu stworzony przez człowieka aż do XX wieku. W międzyczasie opracowano ich 

kieszonkową wersję, w której wahadło zastąpiono balansem [1], a w laboratoriach ekspe-

rymentowano z oscylatorami rezonansowymi LC [2]. Przełom nastąpił w 1921 roku kiedy 

to Walter G. Cady opracował rezonator piezoelektryczny [3]. Na przestrzeni kolejnych 

dziesięcioleci jego wynalazek przyspieszył rozwój radiotechniki i stał się nowym wzor-

cem czasu znanym dziś jako zegar kwarcowy. Zegary te zawierają cienką, kwarcową 

płytkę, która dzięki efektowi piezoelektrycznemu generuje drgania elektromechaniczne 

[4], których okres stanowi źródło częstotliwości dla współczesnych układów elektro-

nicznych. Mimo że znamy obecnie dokładniejsze wzorce czasu, rezonatory kwarcowe 

nadal są najpowszechniejszymi z nich i trudno znaleźć urządzenie, które nie wykorzy-

stywałyby kryształów kwarcu do taktowania układów cyfrowych. Jest to tani oraz 

wytrzymały materiał działający w każdych warunkach, poza ekstremalnymi. W ostat-

nich dekadach rozwój komunikacji bezprzewodowej i urządzeń mobilnych zwiększył 

zapotrzebowanie na dokładne i zarazem miniaturowe źródła częstotliwości, które stały 

się istotnym komponentem najpierw telefonów komórkowych, a następnie smartfonów 

oraz urządzeń IoT (ang. Internet of Things).  
Niestety źródła częstotliwości bazujące na drganiach kwarcu nie zachowują długo-

trwałej stabilności okresu swoich oscylacji. Dzieje się tak ze względu na dryf częstotli-
wościowy, czyli systematyczną zmianę częstotliwości oscylatora w miarę upływu czasu, 
która spowodowana jest wieloma czynnikami. Stanowi to poważy problem w przypadku 
próby synchronizacji wielu niezależnych urządzeń, w szczególności cyfrowych systemów 
akwizycji danych. W wielu przypadkach można rozwiązać ten problem przez zastoso-
wanie jednego wspólnego zegara dla wszystkich instrumentów pomiarowych. Realizo-
wany obecnie projekt największej sieci radioteleskopów SKA (ang. Square Kilometre 
Array) synchronizowany będzie tym samym sygnałem zegarowym dystrybuowanym 
przez światłowód łączący wszystkie urządzenia [5]. Innym popularnym rozwiązaniem 
jest wykorzystanie do synchronizacji sygnału GPS (ang. Global Positioning System), 
który służy nie tylko jako system nawigacji, ale również stanowi dokładny wzorzec 
czasu, którego podstawą jest uśredniony czas sieci zegarów atomowych TAI (fr. Temps 
Atomique International) [6]. Mimo swojej powszechności i zalet sygnał GPS nie jest 
dostępny w każdym możliwym przypadku, jako przykład może posłużyć sieć sejsmo-
metrów rozłożonych na dnie oceanu. Każdy sejsmometr w sieci stanowi niezależną, 
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autonomiczną jednostkę, która wykonuje pomiar, który zapisywany jest w postaci szeregu 
czasowego zwanego sejsmogramem [7]. W przypadku desynchronizacji urządzeń po-
miarowych otrzymany sejsmogram staje się bezwartościowy. Podmorskie sejsmometry 
są na ogół rozstawione od siebie w odległości wielu kilometrów, nie ma więc możliwości 
ich fizycznego połączenia, a sygnał GPS nie propaguje się w słonej wodzie morskiej. 
Sejsmometry te są umieszczane na dnie morza przez wiele dni, a nawet miesięcy, przez 
co zachowanie synchronizacji między wszystkimi czujnikami stanowi wyzwanie dla 
projektantów systemu pomiarowego. Stwarza to potrzebę wykorzystania możliwie tanich 
wzorców czasu (koszt jednostkowy sensora zostaje zwielokrotniony w perspektywie 
finansowania całej sieci czujników), które cechowałby jednocześnie niewielki pobór 
mocy oraz niski dryf częstotliwości, czujniki tego rodzaju korzystają z zasilania bateryj-
nego. Wzorce o lepszej dokładności osiąga się przez poprawę stabilności częstotliwości 
oscylatorów kwarcowych, najczęściej odbywa się to przez niwelowanie czynników 
powodujących odstępstwa od ich nominalnej częstotliwości lub kompensowanie dryfu.  

2. Zjawisko dryfu częstotliwościowego oraz jego przyczyny 

Pod hasłem niestabilności częstotliwości można rozumieć chwilowe fluktuacje fazy, 
czyli tzw. jitter [8] oraz powolne, ale konsekwentne i postępujące odstępstwa od nomi-
nalnej częstotliwości, czyli dryf. Obydwa efekty są niepożądane, jednak w długotrwałej 
perspektywie znaczenie ma przede wszystkim dryf spowodowany zużyciem się kwar-
cowej płytki oraz warunkami środowiskowymi. Wyróżnić można następujące czynniki, 
które są przyczyną jego powstawania: 
1. Efekt starzenia się [9]. 
2. Nacisk i wibracje działające na kryształ kwarcu [10]. 
3. Przyspieszenie (w tym przyspieszenie ziemskie) [11]. 
4. Temperatura [9]. 

Wpływ może mieć również układ elektroniczny oscylatora np. amplituda napięcia, 
którym wzbudzono drgania, zastosowane wartości pojemności dołączonych do kwarcu 
w obwodzie oscylatora (właściwość ta jest wykorzystywana do regulacji częstotliwości). 
Kryształy kwarcowe zazwyczaj zamknięte są w hermetycznej obudowie wypełnionej 
obojętnym gazem – azotem lub helem. Chroni to rezonator przed czynnikami środowi-
skowymi, takimi jak wilgoć oraz spowalnia proces starzenia. Jednak bez wątpienia naj-
ważniejszym czynnikiem powodującym dryf częstotliwościowy rezonatorów kwarco-
wych są zmiany temperatury. Aby zrozumieć jak istotny mają one wpływ należy zacząć 
od przyjrzenia się procesowi wytwarzania kwarcowych płytek. Kąt, pod jakim wycięta 
została kwarcowa płytka względem swojej sieci krystalicznej ma ogromne znaczenie, 
od tego zależy kształt charakterystyki częstotliwościowo-temperaturowej danego rezo-
natora. Wyróżnia się kilka znaczących kątów cięcia kwarcu względem ułożenia sieci 
krystalicznej. Typy cięć oznacza się dwuliterowymi skrótami, najczęściej spotykanymi 
są AT, BT, SC oraz płytki w kształcie kamertonu (te ostatnie stanowią oddzielną 
kategorię rezonatorów o niskich częstotliwościach rezonansowych – rzędu dziesiątek 
kiloherców). Litera T w nazwie oznacza, że kwarc o danym typie cięcia został wykonany 
w taki sposób, aby zapewnić jak najlepszą kompensację temperatury, tj. jego współ-
czynnik temperaturowy ma minimalny wpływ na częstotliwość. Rodzaj AT cechuje się 
najlepszą stabilnością częstotliwościową w szerokim zakresie temperatur, dzięki temu 
cieszy się największą popularnością. Zależność odchylenia częstotliwości rezonansu od 
temperatury kwarców typu AT zobrazowano na wykresie z rysunku 1. 
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Rysunek 1. Krzywe charakterystyki częstotliwościowo-temperaturowej dla oscylatorów kwarcowych 4 MHz 

o typie cięcia AT [12] 

Jest to rodzina krzywych, gdzie każda linia przedstawia płytkę kwarcu o delikatnie 

innym kącie cięcia względem swojej sieci krystalicznej (dokładne wartości kątów znaj-

dują się po prawej stronie wykresu). Różnice są zaledwie rzędu minut kątowych, jednak 

powoduje to poważne zmiany w charakterystyce temperaturowej. Odchylenie częstotli-

wości podane jest w bezwymiarowej jednostce ppm (ang. parts per million), gdzie 

1 ppm = 10-6. Opisuje ona odstępstwo od nominalnej częstotliwości wyrażone w okre-

sach, jakie wystąpi po upływie czasu równemu milionowi właściwych okresów (inaczej 

mówiąc o ile sekund „pomyli się” nasz zegar po upływie miliona sekund). 

Każdą krzywą można przybliżyć następującym wielomianem trzeciego stopnia [13]: 

𝛥𝑓

𝑓
= 𝑎(𝑡 − 𝑡0)

3 + 𝑏(𝑡 − 𝑡0)
2 + 𝑐(𝑡 − 𝑡0)    [𝑝𝑝𝑚]  (1) 

gdzie: 
𝛥𝑓

𝑓
 – odchylenie częstotliwości wyrażone w ppm, t – temperatura otoczenia, t0 – temperatura odniesienia, 

dla której dryf jest zerowy, a, b, c – dobrane współczynniki wielomianu. 

Chociaż trudno jest całkowicie zapobiec niektórym efektom, takim jak np. starzenie 

się kwarcowej płytki, jednak powstało kilka inżynierskich rozwiązań najpoważniejszego 

problemu, jakim jest wpływ temperatury na zmiany częstotliwości oscylatorów kwarcowych. 

3. VCXO – Oscylator kwarcowy kontrolowany napięciem 

Aby kompensowanie dryfu temperaturowego było możliwe trzeba dysponować 

narzędziem, które umożliwia regulację częstotliwości rezonatora w niewielkim zakresie. 

Sama kwarcowa płytka nie stanowi jeszcze oscylatora, aby w układzie elektronicznym 

doszło do wzbudzenia oscylacji układ musi zawierać wzmacniacz z zamkniętą pętlą 
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sprzężenia zwrotnego, która między wejściem a wyjściem wzmacniacza wprowadza prze-

sunięcie fazowe równe okresowi drgań lub jego wielokrotności [14]. W rezonatorach 

kwarcowych głównym elementem, który wprowadza to przesunięcie, jest piezoelektryk, 

jednak towarzyszą mu kondensatory, których pojemność również wpływa na wartość 

rezonansu. Własność ta jest wykorzystywana w układach VCXO. Oscylator kwarcowy 

kontrolowany napięciem VCXO (ang. Voltage Controlled Crystal Oscillators) jest 

oscylatorem, którego częstotliwość wyjściowa zmienia się proporcjonalnie do wartości 

napięcia wejściowego. Przestrajanie częstotliwości realizowane jest przez regulowanie 

pojemności, które dołączone są do elektrod kryształu piezoelektrycznego, w praktyce 

element taki realizuje się przez zastosowanie diod waraktorowych. Zakres zmian 

częstotliwości, jaki można osiągnąć tą metodą wydaje się być niewielki, jednak jest on 

wystarczający, aby np. kompensować dryf częstotliwości kwarcu spowodowany tempe-

raturą. Podstawową realizację takiego układu przedstawiono na rysunku 2. 

 
Rysunek 2. Schemat elektryczny oscylatora kwarcowego sterowanego napięciem,  

opracowanie własne na podstawie [15] 

Centralną część schematu stanowi najbardziej popularny dziś typ oscylatora kwar-

cowego znany jako generator Pierc'a [16] zrealizowany z użyciem bramki inwertera U1. 

W jego skład wchodzą również rezystor RS, kondensatory C1 oraz C2 i sam kwarc XO. 

Znaleźć go można niemalże w każdym urządzeniu. Dzięki swojej prostocie i niezawod-

ności taktowane są nim mikrokontrolery, procesory oraz układy FPGA. Pozostałe elementy 

służą regulacji częstotliwości. Rolę zmiennych pojemności spełniają waraktory CV1 oraz 

CV2, oporniki R1, R2 to rezystancje włączone w szereg z diodami. Pod wpływem zmiany 

napięcia na wejściu układu (oznaczonego na schemacie jako IN) zmienia się pojemność 

złącza p-n diod pojemnościowych CV1, CV2, które są dołączone równolegle do kon-

densatorów C1, C2 [17]. Ta nieznaczna zmiana sumarycznej pojemności w obwodzie 

wpływa w niewielkim stopniu na częstotliwość rezonansową oscylatora. Jako przykład 

na rysunku 3 zaprezentowano charakterystykę układu ABLNO-V-100MHz-T pokazującą 

zakres, w jakim napięcie wejściowe steruje jego częstotliwością. 
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Rysunek 3. Charakterystyka częstotliwościowa układu ABLNO-V-100MHz-T2  

w zależności od napięcia wejściowego [18] 

Jednym z najbardziej powszechnych zastosowań oscylatorów VCXO jest wykorzy-

stanie ich do zrealizowania układu pętli fazowej PLL (ang. Phase Locked Loop). Łatwo 

jest zsynchronizować je ze źródłem odniesienia, stosując detektor fazy, a dodając do tego 

dzielnik częstotliwości w pętli sprzężenia można otrzymać dokładny i stabilny syntezator 

częstotliwości. Kwarcowe oscylatory kontrolowane napięciem nie kompensują swojego 

dryfu samoczynnie, jednak ze względu na możliwość przestrajania ich częstotliwości 

w sposób ciągły, a przy tym stabilny stanowią często podstawę innych układów, które 

mają na celu korygowanie uchybu od częstotliwości nominalnej. 

4. TCXO – Oscylator kwarcowy skompensowany temperaturowo 

Oscylatory kwarcowe skompensowane temperaturowo TCXO (ang. Temperature 

Compensated Crystal Oscillators) stosowane są, gdy wymagana stabilność częstotliwo-

ściowa przekracza możliwości zwykłych oscylatorów kwarcowych. Stąd często można 

je znaleźć w szeroko rozumianym przemyśle telekomunikacyjnym. Kluczową różnicą 

między zwykłym rezonatorem kwarcowym a oscylatorem kompensowanym temperatu-

rowo jest to, że TCXO zawiera w sobie układ korygujący charakterystykę częstotli-

wościowo-temperaturową kryształu kwarcu. Układ kompensujący na podstawie zmierzonej 

temperatury wymusza na krysztale kwarcowym drgania z jego nominalną częstotliwo-

ścią, najczęściej do tego zadania wykorzystywane są uprzednio opisane układy VCXO. 

Wykres z rysunku 4 przedstawia w uproszczony sposób efekt kompensacji błędu zwią-

zanego ze zmianami temperatury. Charakterystyka ulega „wypłaszczeniu”, tak aby 

zmiany temperatury powodowały minimalną zmianę częstotliwości, w dalszej części 

rozdziału opisane zostały wybrane układy, które realizują taką korektę dryfu. 
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Rysunek 4. Zasada działania kompensacji dryfu układów TCXO [opracowanie własne] 

Niemniej jednak wszystkie rozwiązania, opierają się na regulatorze, który na pod-

stawie temperatury kryształu kwarcu stabilizuje częstotliwość oscylatora, różnice 

dotyczą głównie sposobu realizacji tego regulatora. Należy nadmienić, że mierzona jest 

temperatura najbliższego otoczenia piezoelektryka, ponieważ bezpośrednie zetknięcie 

miernika temperatury z płytką spowodowałoby odchylenie częstotliwości drgań. Oscy-

latory kwarcowe są tak czułe, że wykorzystuje się je do konstrukcji mikrowag QCM 

(ang. Quartz Crystal Microbalance), czyli czujników, które są w stanie wykryć zmiany 

masy rzędu ułamków nanograma [19]. Napylenie na powierzchnię drgającej płytki 

piezoelektryka tak znikomego ciężaru powoduje wykrywalną zmianę częstotliwości 

drgań rezonatora, zjawisko to jest wykorzystywane w mikrowagach tego rodzaju. 

Sklasyfikowanie wszystkich układów Temperature Compensated Crystal Oscillators, 

jakie powstały nie jest łatwe, istnieje wiele realizacji rezonatorów, których akronim 

kończy się literami TCXO. W literaturze można spotkać rozwiązania, takie jak ATCXO 

(ang. Analog Temperature Controlled Crystal Oscillator), DTCXO (ang. Digital Tempe-

rature Compensated Crystal Oscillator), MCXO (Microcomputer-Compensated Crystal 

Oscillator), CDXO (Calibrated Dual Crystal Oscillator). Najbardziej ogólny podział 

można oprzeć o to, w jakiej technologi został wykonany układ – czy zrealizowano go 

w technice analogowej czy zawiera również elementy elektroniki cyfrowej. 

5. ATCXO – analogowe oscylatory kwarcowe skompensowane 

temperaturowo 

Stworzenie oscylatora ATCXO, który były w pełni analogowym układem, nie jest 

rzeczą prostą. Główna trudność polega na odwzorowaniu sygnału kompensacji, który 

w ogólnej postaci został przedstawiony niebieską, przerywaną linią na rysunku 4. Układ, 

który realizuje to zadanie na podstawie zmierzonej temperatury, generuje napięcie, które 

steruje układem VCXO, tak żeby odchylenie od nominalnej częstotliwości było mini-

malne. Pochodzący z analogowego czujnika sygnał ma postać napięcia proporcjonalnego 

do temperatury, więc pomiędzy samym czujnikiem a układem kontrolującym częstotliwość 

oscylacji musi znaleźć się moduł, który przetworzy liniowe napięcia na odpowiedni 

sygnał. Sensory temperatury, o których mowa, to krzemowe czujniki temperatury PTAT 

(ang. Proportional To Absolute Temperature). Wykorzystują one zależność temperatu-
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rową napięcia przewodzenia złącza baza-emiter UBE tranzystorów bipolarnych opisaną 

równaniem Ebersa-Molla. Aby uzyskać zależność liniową porównywane jest napięcie 

UBE dwóch tranzystorów, w których wymuszono różne prądy emitera. Schemat takiego 

układu przedstawiono na rysunku 5. Dla ustalenia uwagi przyjęto, że wymuszone prądy 

emiterów różnią się dziesięciokrotnie. 

 
Rysunek 5. Krzemowy czujnik temperatury PTAT [20] 

W praktyce czujniki temperatury tego rodzaju realizuje się w układach scalonych, 

a kilkukrotnie większy prąd emitera w jednej z gałęzi uzyskuje się dzięki równoległemu 

połączeniu kilku tranzystorów w miejscu tranzystora T2. Napięcie wyjściowe układu 

przedstawionego na rysunku 5 opisane jest zależnością [20]: 

𝑈𝑂𝑈𝑇 = 𝑈𝐵𝐸2 − 𝑈𝐵𝐸1 =
𝑘𝑇

𝑞
[𝑙𝑛(10)]     (2) 

gdzie: UOUT – napięcie wyjściowe czujnika, UBE2 oraz UBE1 – napięcia złącz baza-emiter tranzystorów T2, T1,  

k – stała Boltzmanna, q – ładunek elementarny, T – temperatura. 

Oprócz temperatury T wszystkie składniki tego wyrażenia są wartościami stałymi, 

dzięki czemu czujniki tego typu nie wymagają dodatkowej linearyzacji. Wartość dziesięć 

w logarytmie wynika z tego, że w zaprezentowanym przykładzie różnica prądu emitera 

tranzystorów T1 oraz T2 jest dziesięciokrotna [20]. Jak już wspomniano celem całego 

procesu jest wysterowanie diod waraktorowych układu VCXO, więc sygnał liniowo 

zależący od temperatury musi zostać dostosowany do nieliniowego charakteru dryfu 

𝛥𝑓(𝑇), tak aby w rezultacie otrzymać sygnał kompensujący. Jedną z metod uzyskania 

takiego przekształcenia jest wykorzystanie sieci termistorów do skonstruowania czwór-

nika o odpowiedniej transmitancji, która spełniałaby wymagania ATCXO. Przykład 

takiej sieci zaprezentowano na schemacie z rysunku 6. 
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Rysunek 6. Trójstopniowa sieć termistorów o transmitancji realizującej sygnał kompensacji [21] 

Transmitancja tego układu posiada następującą postać [21]: 

𝑈OUT

𝑈IN
=

𝑅𝑇3(𝑅1+𝑅𝑇1)(𝑅2+𝑅𝑇2)

(𝑅1+𝑅𝑇1)(𝑅2+𝑅𝑇2)(𝑅3+𝑅𝑇3)+𝑅2𝑇2[(𝑅1+𝑅𝑇1)+(𝑅3+𝑅𝑇3)]
   (3) 

𝑅𝑇1(𝑇) = 𝑅𝑇1(𝑇0)𝑒𝑥𝑝(𝛽1) (
1

𝑇
−

1

𝑇0
)      (4) 

𝑅𝑇2(𝑇) = 𝑅𝑇2(𝑇0)𝑒𝑥𝑝(𝛽2) (
1

𝑇
−

1

𝑇0
)      (5) 

𝑅𝑇3(𝑇) = 𝑅𝑇3(𝑇0)𝑒𝑥𝑝(𝛽3) (
1

𝑇
−

1

𝑇0
)      (6) 

gdzie: 
𝑈OUT

𝑈IN

 – transmitancja, RT1, RT2, RT3 – charakterystyki zastosowanych termistorów zależne od 

temperatury, R1, R2, R3 – wykorzystane w sieci rezystory, T – temperatura oscylatora, T0 – temperatura 

odniesienia termistorów, dla której podaje się ich katalogową wartość rezystancji, β1, β2, β3 – współczynniki 

charakterystyczne termistorów, na podstawie których można odtworzyć przebieg ich charakterystyki 

temperaturowej, określają jak szybko zmienia się rezystancja termistora wraz z temperaturą, jednostką jest 

Kelwin. 

W ten sposób liniowy sygnał napięciowy pochodzący z czujnika temperatury zostaje 

zamieniony na sygnał kompensujący, który podawany jest bezpośrednio na wejście 

VCXO. Zależności (4), (5) oraz (6) wyznaczają charakterystykę temperaturową rezy-

stancji poszczególnych termistorów. W zaprezentowanej konfiguracji sieci największe 

znaczenie w temperaturach bliskich temperaturze pokojowej mają rezystor R1 oraz termistor 

RT2, w temperaturach niskich R2 oraz RT1, zaś dla temperatur wysokich największy 

wpływ na transmitancję mają elementy R3 i RT3. Stosowanie sieci termistorowej niesie 

za sobą istotne wady. Jest to rozwiązanie bardzo podatne na niedokładności zastoso-

wanych rezystorów i termistorów, a samo projektowanie takich układów wymaga nie 

lada kunsztu. Najmniejsze odstępstwa od wartości wybranych w projekcie powodują 

znaczące pogorszenie kompensacji dryfu, dodatkowo rozrzuty produkcyjne elementów, 

jak i różnice w charakterystykach temperaturowych poszczególnych płytek kwarcowych 

sprawiają, że procedura wytwarzania układów korygujących tego rodzaju nie jest 

powtarzalna [21]. Jest to jedna z przyczyn, dla której sieci termistorów nie wykonuje się 

w postaci układów scalonych, kolejną jest problem z ich miniaturyzacją.  
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Rozwiązaniem tego problemu może być zastosowanie analogowego oscylatora TCXO 

wykorzystującego generator kształtujący napięcie dające aproksymować się odpowied-

nim wielomianem trzeciego stopnia [22], jego schemat blokowy widnieje na rysunku 7. 

Podobnie jak w przypadku sieci termistorowej jego zadaniem jest przekształcić liniowo 

zmieniające się z temperaturą napięcie na sygnał korygujący, który kontroluje poziom 

napięcia na diodach waraktorowych VCXO. Aby na wyjściu otrzymać pożądany prze-

bieg, na podstawie temperatury w trzech równoległych blokach formowane są sygnały 

dla wysokich oraz niskich temperatur, jak i składowa liniowa. Wyjście każdego z bloków 

podłączone jest do sumatora, a napięcie wynikowe podawane jest na wejście VCXO. 

Ogólny kształt charakterystyk przejściowych poszczególnych bloków oraz ich sumę 

zaprezentowano w schematyczny sposób na wykresach z rysunku 8. Dla każdego kwarcu, 

nawet o tym samym typie cięcia względem ułożenia sieci krystalicznej, charakterystyka 

ta będzie wyglądała trochę inaczej. Dlatego zaprezentowane charakterystyki przejściowe 

poszczególnych bloków z rysunku 8 mają charakter ogólny, nie przedstawiają konkret-

nych wielomianów, mają na celu zobrazowanie ogólnej koncepcji twórców tego oscyla-

tora. Krzywe te są dobranymi w procesie kalibracji układu przebiegami, które można 

jedynie przybliżyć wielomianem. Specjalnie zaprojektowane układy analogowe służą do 

ich wygenerowania, tak aby sumaryczny sygnał wyjściowy odpowiadał dokładnie 

charakterystyce częstotliwościowo-temperaturowej kwarcowej płytki, która została 

użyta. Szczegółowe omówienie budowy tego układu wychodzi poza zakres tematyki 

niniejszej pracy, autorzy projektu przedstawili je dokładnie w swoim artykule [22]. 

Niemniej jednak, ogólna idea tego rozwiązania skupia się na następujących założeniach. 

O ile układy mnożące sygnały analogowe są skomplikowane i kosztowne, o tyle rela-

tywnie łatwo wykonać jest operację logarytmu, jego odwrotności oraz sumowanie 

z wykorzystaniem wzmacniaczy operacyjnych oraz prostych elementów półprzewodni-

kowych. Aby na wyjściu analogowego toru przetwarzania poszczególnych bloków 

uzyskać pożądaną charakterystykę napięciową wykorzystuje się własności działań na 

logarytmach. Można przyjąć, że wyjściowe napięcie kompensacji ma postać wielomianu 

trzeciego stopnia. Jeżeli z sumy logarytmów naturalnych obliczymy funkcję eksponen-

cjalną to otrzymamy iloczyn liczb logarytmowanych, można to zapisać w następujący 

sposób exp(ln(a) + ln(b)) = ab. Zależność ta jest wykorzystywana do kształtowania prze-

biegów nieliniowych, stąd każdy z dwóch bloków odpowiadający za formowanie napięcia 

dla niskich, jak i wysokich temperatur składa się z trzech wzmacniaczy logarytmicz-

nych, wzmacniacza o podwójnym wzmocnieniu oraz wzmacniacza wykładniczego. 

Zaletą tego rozwiązania nad siecią termistorów jest łatwość regulacji charakterystyki 

przejściowej, jej dostrajanie odbywa się przez dobór wartości kilku rezystorów oraz 

wyregulowanie dwóch potencjometrów. W wyniku eksperymentu wykonanego przez 

autorów omówione rozwiązanie pozwoliło ograniczyć dryf temperaturowy do ±1 ppm 

w bardzo szerokim zakresie temperatur od -30 do +85oC. 
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Rysunek 7. Schemat blokowy ATCXO z generatorem kształtującym napięcie o postaci wielomianu trzeciego 

stopnia, opracowanie własne na podstawie [22] 

 
Rysunek 8. Charakterystyka przejściowa ATCXO (kolor niebieski) z generatorem kształtującym napięcie, 

opracowanie własne na podstawie [22] 

6. DTCXO – cyfrowe oscylatory kwarcowe skompensowane temperaturowo 

Metody wykorzystujące technikę cyfrową są pewniejsze i prostsze w realizacji, przez 

co spotkać je można znacznie częściej, mowa o oscylatorach kwarcowych kontrolowanych 

cyfrowo DCXO (ang. Digitally Controlled Crystal Oscillator). Zapisanie uprzednio 

zmierzonej charakterystyki częstotliwościowo-temperaturowej rezonatora kwarcowego 

(lub współczynników wielomianu ją opisującego) w cyfrowej pamięci, a następnie 



 

Mateusz Pietrzak 
 

148 

możliwość jej odtworzenia przez przetwornik cyfrowo-analogowy stanowi ogromne ułat-

wienie. Na schemacie blokowym z rysunku 9 przedstawiono ogólną postać oscylatora 

kwarcowego skompensowanego temperaturowo z wykorzystaniem układów cyfrowych. 

Na podstawie znanej charakterystyki częstotliwościowo-temperaturowej utworzona 

zostaje tabela współczynników proporcjonalnych do wartości, o jaką należy zmienić 

częstotliwość, aby wróciła ona do swojej nominalnej wartości. Współczynniki te zostają 

zapisane w pamięci, gdzie mogą zostać wykorzystane przez układ logiczny. W prezento-

wanym przykładzie jest to mikroprocesor, który na podstawie informacji z czujnika 

temperatury dobiera odpowiednią wartość napięcia sterującego zmienną pojemnością 

oscylatora typu VCXO. Napięcie formowane jest przez przetwornik cyfrowo-analogowy 

DAC (ang. Digital to Analog Converter), aby zapobiec ewentualnym zakłóceniom 

i uzyskać sygnał całkowicie stały stosuje się dodatkowo filtr dolnoprzepustowy na jego 

wyjściu. Na schemacie z rysunku 9 blok układ oscylatora reprezentuje wszystkie kom-

ponenty wchodzące w skład oscylatora poza samym kwarcem, zaś regulowana pojemność 

to diody pojemnościowe, które sterowane są przez napięcie uzyskane z sygnału prze-

twornika cyfrowo-analogowego.  

 
Rysunek 9. Schemat blokowy oscylatora kwarcowy skompensowanego temperaturowo DTCXO 

[opracowanie własne] 

Jest to tylko jedna z możliwych realizacji układu TCXO. Zaprezentowany przykład 

można określić mianem oscylatora kwarcowego kompensowanego z wykorzystaniem 

mikrokontrolera, czyli MCXO (ang. Microprocessor Compensated Crystal Oscillator) 

z racji tego, że element taki został użyty. Wyróżnić można jeszcze wersję oscylatora 

kwarcowego kontrolowanego cyfrowo, w którym diody pojemnościowe zostały zastą-

pione bankiem przełączanych pojemności [23]. Technika ta polega na dołączaniu i odłą-

czaniu przez układ scalony równolegle połączonych kondensatorów, tak aby zwiększyć 

lub zmniejszyć pojemność całkowitą elementu. Projektanci stosujący układy oparte na 

pojemności przełączanej przez bank kondensatorów powinni uwzględnić to, że ich 

stosowanie wiąże się z nagłymi przesunięciami fazy, które występują podczas korekcji, 

w następstwie wykrycia zmian temperatury. Jest to spowodowane dyskretną zmianą 

pojemności – przesunięcie fazy następuje, gdy któryś kondensator jest przełączany. 

Problem ten nie występuje w układach, które stosują VCXO ze względu na ich analo-

gową budowę i idący za tym ciągły charakter zmian pojemności. 
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Ostatnia z przedstawionych w tym rozdziale metod przeciwdziałania dryfowi często-

tliwości rozwiązuje opisywany problem w inny sposób. Częstotliwość rezonansowa 

kryształu kwarcowego pozostaje zależna od temperatury, jednak uwzględnia się ten fakt 

i wprowadza na niego poprawkę. Założeniem tej metody jest osiągnięcie długotermi-

nowego oraz stabilnego sygnału synchronizacji, a nie ustabilizowanie chwilowej często-

tliwości rezonatora kwarcowego. Z wykorzystaniem oscylatora odmierzany jest stały 

interwał, który stanowi sygnał synchronizacji. Przyjęto, że będzie to sygnał 1PPS (lub 

PPS, ang. one pulse per second) stosowany w profesjonalnych wzorcach częstotliwości, 

czyli dokładnie jeden impuls na sekundę [24]. Na okres tego sygnału synchronizacji 

składa się zależna od temperatury liczba okresów drgań oscylatora kwarcowego. Na 

podstawie mierzonej temperatury kwarcu regulowana jest liczba zliczanych okresów 

rezonatora, tak aby zawsze odmierzana była dokładnie sekunda. W rozdziale 4 wspo-

mniano już, że kontakt czujnika temperatury z kwarcową płytką spowodowałby zmianę 

jej częstotliwości rezonansowej, ponadto wprowadzenie sensora wewnątrz hermetycznie 

zamkniętej obudowy spowodowałoby jej rozszczelnienie. W normalnych warunkach 

zmiany temperatury otoczenia są na tyle wolne, iż można przyjąć, że temperatura 

kryształu kwarcowego oraz jego obudowy jest taka sama. Z tego względu zastosowano 

czujnik temperatury DS18B20 przytwierdzony do metalowej pokrywy rezonatora, 

przedstawia to zdjęcie z rysunku 10. Dla lepszego przewodnictwa cieplnego zastoso-

wano pastę termoprzewodzącą na powierzchni ich styku.  

 
Rysunek 10. Czujnik temperatury DS18B20 przytwierdzony do metalowej pokrywy rezonatora  

[opracowanie własne] 

Oprócz monitorowania temperatury kryształu kwarcowego, koniecznie trzeba dyspo-

nować jego charakterystyką częstotliwościowo-temperaturową. Do jej wyznaczenia wy-

korzystano częstościomierz SRS SR620 o rozdzielczości pomiaru 25 ps oraz stabilności 

wewnętrznego, referencyjnego źródła częstotliwości 2 ppb (ang. parts per billion), więc 

parametrach znacznie lepszych niż badane oscylatory kwarcowe. Zmierzoną charak-

terystykę użytego w eksperymencie oscylatora przedstawiono na wykresie z rysunku 11. 

W testowanym zakresie temperatur charakterystykę tą można aproksymować z dużą 

dokładnością funkcją liniową, co przedstawiono pomarańczową linią.  
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Rysunek 11. Charakterystyka częstotliwościowo-temperaturowa użytego w eksperymencie oscylatora 

kwarcowego [opracowanie własne] 

W proponowanej technice sygnał 1PPS generowany jest w następujący sposób. 

Zastosowano oscylator kwarcowy w konfiguracji generatora Pierce'a w jego podsta-

wowym wariancie (tj. bez elementów regulujących częstotliwość), tak aby możliwe było 

zliczanie jego okresów bezpośrednio przy wykorzystaniu cyfrowego licznika. Liczba 

zliczanych okresów jest określana na podstawie monitorowania temperatury. Przebieg 

generowanego sygnału 1PPS ilustruje grafika z rysunku 12, nowa sekunda pojawia się 

zawsze na zboczu narastającym sygnału synchronizacji. Drobne, pionowe kreski przed-

stawiają impulsy pochodzące z oscylatora kwarcowego, Δt oznacza długość ich poje-

dynczego okresu. Na sekundę składa się suma m oraz n okresów, przy czym wartość m 

jest zmienna i zależna od temperatury, zaś wartość n jest stała i stanowi pewnego rodzaju 

wypełnienie. To liczba m odpowiada za korygowanie długości okresu synchronizacji do 

pełnej sekundy. Im wyższa temperatura, tym wyższa częstotliwość rezonansowa kwarcu, 

więc aby wyregulować okres sygnału synchronizacji do jednej sekundy, zwiększona zostaje 

liczba zliczanych impulsów. Analogicznie, gdy temperatura spada ich liczba zmniejsza 

się. Gdy w mikrokontrolerze dochodzi do przerwania po odliczeniu n impulsów, rejestr 

określający przepełnienie licznika zmieniany jest na wartość m, która zmienia się 

proporcjonalnie do temperatury na podstawie aproksymowanej prostej z rysunku 11. 

Przy kolejnym przerwaniu powtórnie dochodzi do zmiany rejestru na n impulsów oraz 

aktualizowana jest wartość temperatury oscylatora, cykl ten powtarza się nieustannie. 

Na rysunku 13 znajdują się wykresy porównujące stabilność częstotliwości przed oraz 

po wprowadzeniu korekty według omówionej techniki. W tym przypadku jednostka 

ppm wyraża milionową część sekundy, aby wykres można było porównać ze wcześniej 

przedstawionymi w pracy. Dzięki zastosowanej metodzie stabilność częstotliwości 

poprawiła się do +/- 0,5 ppm, dla porównania przed zastosowaniem niniejszej techniki 

zakres ten wynosił od -3 do 7,5 ppm w stosunkowo wąskim przedziale temperatur. Wraz 

z poszerzeniem tego przedziału nie powinno jednak dojść do pogorszenia stabilności, 
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ponieważ skuteczność opisywanej metody zależy głównie od dokładności wyznaczonej 

charakterystyki częstotliwościowo-temperaturowej kwarcu. Należałoby jedynie dokładnie 

określić tę charakterystykę w szerszym przedziale temperatur odpowiednim wielomianem 

wyższego rzędu lub zapisać ją na zasadzie tablicowania w pamięci cyfrowej mikrokon-

trolera. 

 
Rysunek 12. Sposób generowania sygnału 1PPS [opracowanie własne] 

 
Rysunek 13. Porównanie temperaturowego dryfu częstotliwości przed oraz po zastosowaniu korekty 

[opracowanie własne] 

Jedyne ograniczenie stanowi zakres, w jakim może zmieniać się liczba impulsów m 

oraz częstotliwość rezonansowa wykorzystanego oscylatora. Za rozwiązaniem tym prze-

mawia minimalna liczba komponentów potrzebna do jego realizacji oraz względnie niski 

poziom skomplikowania. Współczesne układy mikroprocesorowe zawierają w sobie 

wielobitowe liczniki oraz niezbędne peryferia, wymagany jest jedynie zewnętrzny czujnik 

temperatury. Nie jest to typowa metoda kompensacji dryftu częstotliwości, aczkolwiek 

stanowi sposób na uzyskanie dokładnego i długoterminowego źródła synchronizacji nie-

ustępujące stabilnością dotychczas opisanym rozwiązaniom. Maksymalne odchylenie 

od nominalnej częstotliwości jest tego samego rzędu wielkości co w oscylatorach 

DTCXO oraz ATCXO. 

7. OCXO – Oscylator kwarcowy kontrolowany termostatem 

Ostatnią wyróżniającą się grupą omawianych wzorców czasu są oscylatory kwar-

cowe kontrolowane termostatem OCXO (ang. Oven Controlled Crystal Oscillators), 
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projektanci elektroniki sięgają po nie, gdy wymagania stawiane zegarowi są jeszcze 

bardziej rygorystyczne niż możliwości oscylatorów TCXO. Idea tego układu jest nie-

zwykle prosta, jednak okazuje się być bardzo skuteczna. Polega ona na zamknięciu 

rezonatora piezoelektrycznego w szczelnej obudowie i utrzymywaniu wewnątrz niej 

ściśle określonej temperatury, w ten sposób zapobiega się dryfowi związanemu z jej 

zmianami. Do ich budowy często wykorzystywane są płytki o innym kącie cięcia 

względem swojej sieci krystalicznej niż AT, zazwyczaj jest to kwarc typu SC (akronim 

od ang. Stress Compensated ), który charakteryzuje się lepszą stabilnością w stosunkowo 

wąskim przedziale temperatur, w których utrzymywany jest oscylator oraz cechują się 

powolniejszym starzeniem [25]. Podczas projektu na wybór wartości temperatury, do 

jakiej zostanie podgrzany kwarc, wpływają dwa czynniki. Pierwszym z nich jest to, żeby 

temperatura ta była łatwo osiągalna – element emitujący ciepło można zrealizować przez 

zwykły grzejnik rezystancyjny, urządzenie chłodnicze cechuje się dużo bardziej skom-

plikowaną konstrukcją. Z tego względu temperaturę tę ustanawia się powyżej maksy-

malnej temperatury otoczenia, w jakiej będzie pracować oscylator. Okupione jest to 

czasem oczekiwania niezbędnym do nagrzania się oscylatora po jego uruchomieniu oraz 

zwiększonym poborem energii, jednak metoda ta jest niezwykle praktyczna i skuteczna. 

Należy również zadbać, aby dla wybranej temperatury punkt charakterystyki częstotli-

wościowo-temperaturowej kwarcu cechował się najmniejszym kątem nachylenia, 

inaczej mówiąc był możliwie „płaski”. Zazwyczaj punktem takim jest punkt przegięcia 

tej charakterystyki, dzięki temu ewentualne wahania temperatury będą powodowały 

minimalne zmiany częstotliwości. Oscylatory te stosuje się w precyzyjnej aparaturze 

pomiarowej (w szczególności częstościomierzach), ich dokładność sięga rzędu dzie-

siątek ppb, od 2 × 10−8 do 5 × 10−7. 

8. Podsumowanie 

Dryf częstotliwości standardowych modeli TCXO mieści się w przedziale od ±1,5 ppm 

do ±5 ppm dla temperatur od -40oC do 85oC. Często w specyfikacji tych układów można 

znaleźć informacje, że stabilność wynosi ±2,5 ppm w temperaturze -30oC do 75oC. 

Stabilność poniżej ±1 ppm, wyrażona w ppb (liczbie okresów na miliard, ang. parts per 

billion), w zakresie temperatur od 0oC do 70oC jest trudna do osiągnięcia. Stąd 

rezonatory takie zalicza się do wzorców częstotliwości o wysokiej klasie [26]. Naj-

prostsze modele TCXO kosztują zazwyczaj mniej niż 20 zł, te o najlepszej stabilności 

często kosztują kilkaset złotych. Dla zobrazowania kosztów, jakie ponosi się za kolejne 

rzędy wielkości stabilności oscylatorów w tabeli 1 przedstawiono zestawienie kilku 

modeli rezonatorów kwarcowych wykonanych w różnych technologiach. Przedstawia 

ona również maksymalny błąd, jaki może wystąpić po kilku, coraz dłuższych interwałach 

czasu.  
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Tabela 1. Porównanie typów oscylatorów kwarcowych na przykładzie konkretnych modeli 

Model Typ 

oscylatora 

Stabilność 

[ppm] 

Maksymalny błąd po okresie Cena [zł] 
(31.03.2022) 

8 godzin 24 godzin 7 dni 

AS-10.000-18 

 

XO 

 

50 

 

1,4 s 

 

4,3 s 

  

30,2 s 

 

0,70 

LFTCXO063784 

 

TCXO 

 

0,14 

 

4 ms 

 

12 ms 

 

85 ms 

 

300 

SiT5356 

 

TCXO 

 

0,10 

 

3 ms 

 

9 ms 

 

61 ms 

 

420 

LFOCXO063815 

 

OCXO 

 

1×10−3 

 

28,8 μs 

 

86,4 μs 

 

604,0 μs 

 

1500 

LFRBXO059244 

 

RbXO 

 

0,5×10−3 

 

14,4 μs 

 

43,2 μs 

 

302,0 μs 

 

10600 

Źródło: opracowanie własne. 

Pierwszy z nich to zwykła kwarcowa płytka zamknięta w hermetycznej obudowie, 

kolejne dwa to oscylatory TCXO, układ SiT5356 to cyfrowy oscylator kompensowany 

temperaturowo, niestety producent modelu LFTCXO063784 nie zawarł w specyfikacji 

informacji pozwalającej stwierdzić czy jest to układ analogowy czy cyfrowy. Kolejny 

układ to oscylator kwarcowy kontrolowany termostatem, zaś ostatnią pozycję z listy 

zajmuje przedstawiciel najdokładniejszego obecnie rozwiązania spośród rezonatorów 

kwarcowych, czyli rubidowy oscylator kwarcowy RbXO (ang. Rubidium Crystal 

Oscillator). Jest to rezonator piezoelektryczny, który okresowo synchronizowany jest 

z wbudowanym, miniaturowym zegarem atomowym, który uruchamiany jest jedynie co 

jakiś czas w celu kalibracji drgań kryształu kwarcowego. Rozwiązanie takie łączy 

w sobie zalety zegara kwarcowego, czyli niskie zużycie energii, jak i rubidowego wzorca 

częstotliwości, a więc precyzję oraz długotrwałą stabilność częstotliwości [27]. 

Od strony praktycznej dla projektanta układów elektronicznych znaczenie ma na 

pewno, w jaki sposób dystrybuowany jest sygnał zegarowy, tak żeby omówione wzorce 

częstotliwości wdrożyć w swoje projekty. Oscylatory kwarcowe zostały stworzone 

głównie z myślą o taktowaniu układów cyfrowych, istotne więc jest, w jakim standar-

dzie podawany jest ich sygnał wyjściowy. Bezpośrednio z wyjścia skompensowanego 

temperaturowo oscylatora otrzymujemy sygnał w postaci przebiegu sinusoidalnego lub 

o kształcie ściętej sinusoidy (ang. clipped-sinewave). Wyjście takich układów stanowi 

bezpośrednio kolektor tranzystora bipolarnego, jednak układ taki musi zostać obciążony 

wysoką impedancją, zazwyczaj producenci tych układów sugerują wartość około 10 kΩ. 
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Rozwiązanie takie idealnie nadaje się do bezpośredniego wysterowania układów pętli 

fazowych PLL, zapewniając przy tym niski pobór prądu. Dostępne są również wyjścia 

w standardach, takich jak HCMOS, LVCMOS, LVPECL, jednak jest to związane z doda-

niem dodatkowego układu pośredniczącego między oscylatorem a wyjściem układu co 

zwiększa jego całkowity rozmiar [26]. Zaletą układów o wyjściowym sygnale sinusoidal-

nym jest niski pobór prądu. 

Podziękowania 

Badania realizowane w ramach programu Międzynarodowa Agenda Badawcza 

AstroCeNT (MAB/2018/7) Fundacji na rzecz Nauki Polskiej współfinansowanego przez 

Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w ramach 

unijnego programu ramowego Horyzont 2020 w zakresie badań naukowych i innowacji 

(numer umowy 952480, DarkWave). 
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Niestabilność częstotliwościowa oscylatorów kwarcowych – metody zapobiegania 

dryfowi częstotliwości w rezonatorach kwarcowych  

Streszczenie 

Rezonatory kwarcowe są powszechnie stosowane jako źródła częstotliwości, w szczególności popularne są 

w systemach cyfrowych realizujących systemy akwizycji danych, gdzie dane pomiarowe są zapisywane 

w postaci szeregów czasowych. Niestety takie źródła częstotliwości nie zachowują długotrwałej stabilności 

drgań. Ze względu na dryf częstotliwościowy wynikający z budowy wewnętrznej oraz zmian parametrów 

środowiska np. zmian temperatury, desynchronizacja może nastąpić już po kilku godzinach pracy, a po kilku 

dniach błąd może wynosić nawet ponad sekundę. W przypadku rozproszonej sieci czujników bez możliwości 

zastosowania wspólnego zegara synchronizacja pojedynczego wzorca czasu względem innych urządzeń 

w ramach systemu pomiarowego pozostaje poważnym problemem. Artykuł zawiera omówienie przyczyn 

dryfu oscylatorów kwarcowych oraz przedstawia inżynierskie metody kompensowania fluktuacji ich często-

tliwości. 

Słowa kluczowe: oscylatory kwarcowe, kompensacja dryfu temperaturowego 
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Frequency instability of crystal oscillators – methods of preventing frequency 

drift in quartz resonators 

Abstract 

Quartz resonators are widely used as a frequency source. In particular, they are common in digital data 

acquisition systems, where measured data are stored as time series. Unfortunately, those frequency sources 

do not remain stable for long periods. Due to frequency drift arising from the crystal structure defects or 

environmental factors such as temperature variability, desynchronisation may occur after just a few hours of 

operation of the resonator, and after several days the fluctuation can reach a couple of seconds. In a distri-

buted network of sensors without the possibility of a common reference clock frequency drift impedes 

synchronization between devices in the measurement system. This study provides an overview of the causes 

of quartz oscillator drift and presents engineering methods for preventing its frequency fluctuations. 

Keywords: crystal oscillators, temperature drift compensation 
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Jakub Kocjan1, Stanisław Kachel2, Robert Rogólski3  

Kierunki optymalizacji konstrukcji  

w aspekcie nowoczesnych rozwiązań  

podwyższających własności osiągowe śmigłowców 

1. Wprowadzenie  

Dynamicznie zmieniająca się sytuacja polityczna na świecie wymusza ciągłą ewaluację 

rozwiązań w dziedzinie technologii. W obecnym czasie szczególne miejsce w polityce 

krajowej zajmuje zwiększanie potencjału obronnego naszego kraju. Jednym z ważnych 

aspektów poprawy potencjału obronnego zdolności Rzeczypospolitej Polskiej jest 

rozwój techniki wojskowej. 

Nowoczesne pole walki [1] stawia wysokie wymagania w zakresie prowadzonych 

operacji lądowych, powietrznych i morskich. Dynamicznie zmieniająca się sytuacja 

wymaga łączenia i symultanicznego współdziałania pododdziałów różnych rodzajów 

wojsk. Poza profesjonalnym wyszkoleniem żołnierzy, kluczowym atutem jest posiadanie 

nowoczesnego sprzętu umożliwiającego nie tylko osiągnięcie założonych celów opera-

cyjnych, ale również ich realizację w sposób jakościowo lepszy od potencjalnego prze-

ciwnika. Szczególnym rodzajem sprzętu umożliwiającego łączenie działań jest śmigłowiec. 

Wiropłaty wykorzystywane są w lotnictwie wojsk lądowych, sił powietrznych oraz 

marynarki wojennej. Wszechstronność tych statków powietrznych umożliwia ich zasto-

sowanie w operacjach połączonych, których prawidłowa realizacja jest kluczowa w nowo-

czesnym konflikcie. Dlatego też ważnym aspektem nowoczesnej armii jest posiadanie 

śmigłowców nowej generacji. 

Wykonana w krajach NATO analiza resursów aktualnie eksploatowanych konstrukcji 

wykazuje, że do końca pierwszej połowy dwudziestego pierwszego wieku większość 

śmigłowców zostanie wycofana z eksploatacji. Rezultatem tej analizy jest ogłoszenie 

przez NSPA (NATO Support and Procurement Agency) wymagań dla śmigłowca nowej 

generacji NGRC (Next Generation Rotorcraft Capability). W założeniach projektu, wdro-

żenie nowej platformy planowane jest do końca trzeciej dekady obecnego wieku. Biorąc 

pod uwagę zakładane możliwości NGRC, platforma zdolna do spełnienia kryteriów 

osiągowych aktualnie nie istnieje. Istniejąca luka powstała pomiędzy wymaganiami 

a obecnym stanem wiedzy i nauki w dziedzinie wiropłatów jest podstawą do prac 

badawczych w tym zakresie.  

Aktualnie w większości w Siłach Zbrojnych RP eksploatowane są statki powietrzne, 

które nie zostały poddane modernizacji pod kątem poprawy osiągów, a ich konstrukcje 

zostały zaprojektowane w piątej, szóstej lub siódmej dekadzie dwudziestego wieku. Przy-

kładem takiej konstrukcji jest śmigłowiec W-3 „Sokół”, który pierwszy lot doświad-

czalny odbył w 1979 roku – statek powietrzny przedstawiony na rysunku 1.  
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3 robert.rogolski@wat.edu.pl, Wydział Uzbrojenia Mechatroniki i Lotnictwa, Wojskowa Akademia Techniczna. 
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Rysunek 1. Śmigłowiec W-3 Sokół Sił Zbrojnych RP, źródło: Ministerstwo Obrony Narodowej 

W konsekwencji powyższego w Wojskowej Akademii Technicznej w ramach grantu 

badawczego pt. „Metody optymalnego projektowania statków powietrznych w zastoso-

waniu do poprawy ich własności konstrukcyjnych i aerodynamicznych” rozpoczęto 

prace nad rozwojem technik optymalizacji elementów nośnych śmigłowców.  

Jednym z pierwszych etapów badań jest określenie aktualnie istniejących rozwiązań 

i wskazanie kierunków, które będą stanowiły podstawę do doskonalenia konstrukcji 

elementów nośnych wiropłatów.  

2. Przegląd nowoczesnych rozwiązań aerodynamicznych 

i konstrukcyjnych implementowanych we współczesnych śmigłowcach 

Wielozadaniowość śmigłowców oraz równoległy rozwój technik zwalczania statków 

powietrznych wymusza na współczesnych producentach śmigłowców wojskowych po-

szukiwanie możliwego rozwoju i doskonalenia istniejących już konstrukcji, a także 

zupełnie nowych rozwiązań umożliwiających osiąganie parametrów niedostępnych dla 

obecnie stosowanych rozwiązań.  

W ramach przeprowadzonych prac analitycznych dokonano przeglądu nowoczesnych 

rozwiązań aerodynamicznych w dziedzinie projektowania wiropłatów ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na możliwości zwiększenia parametrów operacyjnych poprzez udo-

skonalenie konstrukcji wirnika nośnego. Rozważaniom będą podlegały śmigłowce kon-

wencjonalne oraz propozycje śmigłowców złożonych, które aktualnie znajdują się 

w fazie lotów doświadczalnych. Jedna z analiz porównawczych osiągów tych śmigłowców 

została przeprowadzona w [2]. 

2.1. Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne zastosowane w śmigłowcach 

konwencjonalnych 

Najbardziej popularnym układem aerodynamicznym stosowanym na współczesnych 

śmigłowcach jest tzw. układ Sikorskiego, czyli układ z jednym wirnikiem nośny i śmi-

głem ogonowym, którego podstawowym zadaniem jest do równoważenie momentu reak-

cyjnego wirnika nośnego. W przypadku tego układu podstawowym źródłem zarówno 

siły nośnej, jak i ciągu jest wirnik nośny [3]. To właśnie ten zespół determinuje większość 

parametrów osiągowych, takich jak prędkość maksymalna, prędkość wznoszenia, udźwig 
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czy maksymalna masa startowa. W konsekwencji w przemyśle i w instytucjach badaw-

czych trwają nieprzerwane prace nad udoskonalaniem konstrukcji wirników nośnych.  

Podstawową własnością determinującą wytwarzane siły jest geometria łopaty. To z 

kształtu i wymiarów wypływają własności aerodynamiczne. Stosując nowoczesne 

metody projektowania, można osiągnąć kształt, który posiada lepsze właściwości od 

wirnika zaprojektowanego klasycznie. Przykład łopat wirnika o zoptymalizowanym 

numerycznie kształcie przedstawia rysunku 2, na którym zaprezentowano śmigłowiec 

H160M firmy Airbus.  

 
Rysunek 2. Śmigłowiec Airbus H160M, źródło materiały promocyjne Airbus 

Jednakże, aby otrzymać zoptymalizowany kształt, należy przeprowadzić złożony 

proces wymagający wzięcia pod uwagę wielu kryteriów, zmiennych, a także ograniczeń. 

Jednym z najnowszych przykładów dokonanej optymalizacji łopaty wirnika śmigłowca 

AH-64A jest praca [4] zaprezentowana podczas 47. Forum Wiropłatowego, w której 

opisywana jest technika połączonych symulacji CFD (ang. Computer Fluid Dynamics) 

z wykorzystaniem wcześniej przygotowanego solvera, który poszukuje kształtu właści-

wego dla poprawy stateczności pracy. Wynikiem optymalizacji jest kształt łopaty zapre-

zentowany na rysunku 3. 
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Rysunek 3. Przykład optymalizacji kształtu łopaty wirnika nośnego, Fitzgibbon [4] 

Podobne prace zaprezentowano w [5]. W tym wypadku zastosowano modele zastępcze 

Co-Kriging oparte na dwóch poziomach dokładności odwzorowania. Zagadnienie opty-

malizacji aerodynamiki elementów nośnych śmigłowca zostało również podjęte w [6-8], 

gdzie zaprezentowano możliwości poprawy osiągów poprzez dobór profilu lotniczego. 

Poprawy własności wirnika dokonuje się również pod kątem minimalizacji mocy po-

trzebnej na wale wyjściowym przekładni, a tym samym zmniejszenia stosowanego 

zespołu napędowego, co przedstawiono w [9]. 

Poza kryteriami osiagowymi, badane są również inne własności, które wpływają na 

wykonanie zadania przez statek powietrzny. W [10] zaprezentowano możliwości zmniej-

szenia wibracji w kabinie załogi, dzięki poprawie własności wirnika nośnego jako głów-

nego generatora drgań całej struktury. Powyższe nie wpływa na osiąganie większych 

możliwości śmigłowca, jednakże przekłada się na wydłużenie żywotności konstrukcji, 

a tym samym ograniczenia resursowe płatowca i zabudowanych podzespołów. Dodatko-

wym atutem jest poprawa komfortu załogi, co również ma wpływ na przeprowadzaną 

misję. Załoga, pracując w wyższym komforcie, jest w stanie realizować zadanie w dłuż-

szym czasie. W przypadku śmigłowców wojskowych, dla których czas realizacji misji 

niejednokrotnie jest niemożliwy do określenia, komfort pracy wpływa na efektywność 

i dokładność długotrwałych operacji.  

Najtrudniejszym zagadaniem w zakresie dokładnej optymalizacji jest powiązanie ze 

sobą zagadnień aerodynamicznych, wytrzymałościowych, drganiowych i przede wszyst-

kim aerosprężystych. Sprzęgnięcie wielu składowych, jakie budują fizykę pracy wirnika 

nośnego w zakresie charakterystyki opływu powietrza w czasie poruszania się łopat 

w zależności od azymutu wraz z ruchem postępowym śmigłowca, a także towarzy-

szącym temu zjawiskom powstawania wibracji czy obciążeń konstrukcji, wymaga 

połączenia wielu odrębnych narzędzi komputerowych np. poprzez przygotowanie 

osobnego programu, który będzie transferował dane z jednego środowiska do innego. 

Dodatkowym wymaganiem dla złożonych zagadnień jest z jednej strony posiadanie 

wystarczającej mocy obliczeniowej, aby w sensownym czasie otrzymać wymagane 

wyniki, ale również optymalizacja samego procesu w celu skrócenia czasu symulacji. 

Przykład takich prac przedstawiony został [11, 12]. 
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Potwierdzeniem opisanych wyżej prac jest powstanie w przemyśle rozwiązań kon-

strukcyjnych łopat wirnika nośnego, które następnie stosowane są seryjnie na nowych 

typach śmigłowców. Jednym z takich przykładów jest łopata BlueEdge™ stosowana na 

śmigłowcach Airbus (widoczna na rysunku 1). Według wyników badań [13, 14] zasto-

sowany kształt łopaty redukuje hałas powstający w rezultacie pracy wirnika. Odbywa 

się to dzięki redukcji zjawiska BVI (ang. Blade Vortex Interaction). Przykład symulacji 

przedstawia rysunek 4. Zmniejszenie poziomu powstającego dźwięku jest ważne nie 

tylko w lotnictwie cywilnym, ale również w przypadku zastosowań wojskowych, każde 

obniżenie hałasu zmniejsza zasięg wykrywalności statku powietrznego przez wojska 

przeciwnika. 

 
Rysunek 4. Redukcja zjawiska BVI poprzez zastosowanie rozwiązania BlueEdge, Saetti [14] 

Osobnym zagadnieniem w przypadku optymalizacji kształtu łopaty jest kształt zasto-

sowanej końcówki. Wiele parametrów osiągowych dyktowanych jest możliwościami 

osiągniętymi dzięki zastosowaniu kształtu końców pozwalającego na przekraczanie 

ograniczeń fizycznych występujących na klasycznej łopacie o końcówce prostokątnej 

bądź trapezowej. Szczegółowy przegląd możliwości zastosowanych końcówek zapre-

zentowano w [15]. Autor w swojej pracy przedstawia rozwój konstrukcji oraz zalety 

stosowania poszczególnych rozwiązań. Zastosowanie końcówek o zoptymalizowanym 

kształcie pozwala między innymi na uzyskanie wyższych prędkości obrotowych wirnika, 

a tym samym jego osiągów, m.in. dzięki przeniesieniu krytycznej liczby Macha (będącej 

sumą prędkości obrotowej wirnika i prędkości postępowej statku powietrznego) na 

wyższe prędkości.  

Jednymi z najbardziej charakterystycznych końcówek łopat są końcówki łopat typu 

BERP (ang. British Experimental Rotor Program). Wyniki prac badawczych z zasto-

sowaniem tej konstrukcji przedstawione zostały w [16-19]. To szczególne rozwiązanie 

umożliwia zastosowanie łopat dla wysokich wartości prędkości obrotowych oraz zasto-

sowanie znacznie większych kątów natarcia. Na działanie łopaty BERP składa się kilka 

czynników. Pierwszym są odpowiednio dobrane profile aerodynamiczne, które pozwalają 

na zwiększenie siły nośnej i obniżenie oporu, drugim jest kąt skręcenia geometrycznego, 

który pozwala na równomierne rozłożenie siły nośnej i w konsekwencji obniżenia wy-

maganej mocy indukowanej. Sam kształt końcówki, poza zaletami końcówki z zastoso-

wanym skosem, zmniejsza opór indukowany wynikający z wiru odrywającego się od 

końcówki. Powyższe przekłada się na osiąganie lepszych parametrów operacyjnych 

śmigłowców. Przykładowy wygląd końcówki przedstawia rysunek 5.  
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Rysunek 5. Przykład końcówek typu BERP, Robinson [19] 

Podsumowując przedstawione wyżej rozwiązania, można zauważyć, że proces opty-

malizacji elementów wirnika nośnego jest procesem o wielu zmiennych. Dlatego też we 

wszystkich konstrukcjach lotniczych, postępowaniem wykonywanym przed przystąpie-

niem do projektowania, jest multidyscypliarna analiza (MDA – ang. Multidisciplinary 

Analysis), która następnie pozwala na realizację wielokryterialnej optymalizacji 

projektowej (MDO – ang. Multidisciplinary Design Optimization). Jednym z aspektów 

wielokryterialnej optymalizacji jest optymalizacja samego procesu w celu osiągnięcia 

wyników w czasie akceptowalnym przez projektującego. Dlatego też w przypadku kon-

strukcji lotniczych wykorzystywane są metody z wykorzystaniem modeli zastępczych 

o zmiennej wierności odwzorowania. Wyniki otrzymane dla modeli o małej wierności 

(ang. low fidelity) poprawiane są o wyniki otrzymane z badań modeli o dużej wierności 

(ang. high fidelity). Przykłady takich rozwiązań zaprezentowano w [20, 21]. 

2.2. Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne zastosowane w śmigłowcach 

złożonych 

Fizyka pracy śmigłowców konwencjonalnych pomimo zastosowania coraz bardziej 

nowoczesnych materiałów i rozwiązań nie pozwala na znaczący skok w przypadku 

osiąganych prędkości przelotowych. Dlatego w siłach zbrojnych Stanów Zjednoczonych 

rozpoczęto poszukiwania nowych możliwości w ramach programu FARA (ang. Future 

Attack Reconnaissance Aircraft). W ramach prowadzonego programu zaproponowano 

dwie zbliżone konstrukcje, które łączą w sobie cechy śmigłowca w postaci: dużej 

manewrowości oraz możliwości pionowego startu i lądowania w terenie przygodnym 

z jednoczesnym możliwym osiąganiem stosunkowo wyższych prędkości lotu. Statki 

powietrzne, będące aktualnie w fazie lotów doświadczalnych to Boeing Defiant X – 

rysunek 6 oraz Sikorsky Raider X – rysunek 7.  
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Rysunek 6. Boeing Defiant X, źródło: materiały promocyjne Boeing 

 
Rysunek 7. Sikorsky Raider X, źródło: materiały promocyjne Sikorsky 

W przedstawionych śmigłowcach zastosowano dwa współosiowe wirniki nośne oraz 

ogonowe śmigło pchające jako dodatkowe źródło ciągu. Założenia do tego rodzaju stat-

ków powietrznych opisano w [22-26]. Zastosowanie współosiowych wirników nośny 

pozwala przede wszystkim na skrócenie promienia wirnika poprzez zdwojenie powierzchni 

nośnych. Krótszy promień wirnika nośnego oznacza obniżenie prędkości liniowej koń-

cówki łopaty, co przekłada się na możliwość osiągania przez statek powietrzny wyższych 

prędkości postępowych bez ryzyka wystąpienia niepożądanych zjawisk na końcówkach. 

Pchające śmigło ogonowe generuje siłę ciągu, która zastępuje w locie postępowym siłę 
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ciągu wytwarzaną przez wirnik nośny. W konsekwencji w miarę wzrostu prędkości 

postępowej moc zespołu napędowego może zostać w blisko 90% przekazana wyłącznie 

na śmigło. W tej konfiguracji nie ma konieczności pochylania wirnika, a tym samym śmi-

głowca, wirnik pełni funkcję jedynie wytwarzania siły nośnej, która generuje się ze względu 

na wzrost prędkości. Prędkości osiągane przez ten rodzaj konstrukcji są średnio o 100 km/h 

wyższe od śmigłowców konwencjonalnych, przy zachowaniu dużej manewrowości.  

Innym podejściem do zmieniających się warunków pola walki i konieczności osią-

gania coraz większej prędkości przelotowej są statki powietrzne o obracanych wirnikach. 

Konstrukcje te łączą ze sobą cechy samolotu śmigłowego oraz śmigłowca. Wirniki 

zabudowane na skrzydłach posiadają zdolność do zmiany położenia wirników z pozycji 

pionowej – umożliwiającej zawis do pozycji poziomej – umożliwiającej lot postępowy, 

pozycje pośrednie umożliwiają ruch połączonych tych stanów. Jedne z najnowszych 

badań nad aerodynamiką i możliwościami tych śmigłowców zostały zaprezentowane 

w [27-33]. Najnowszym przykładem tej konstrukcji jest Bell V-280 Valor przedstawiony 

na rysunku 8. 

 
Rysunek 8. Bell V-280 Valor, źródło: materiały promocyjne Bell Helicopters 

Główną zaletą tego rodzaju statków powietrznych jest osiąganie prędkości przelo-

towej na poziomie 500 km/h, co jest aktualnie nieosiągalne dla śmigłowców konwen-

cjonalnych, wraz z możliwością pionowego startu i lądowania w dowolnym terenie. 

Wadą, w stosunku do wcześniej przedstawianych w tej pracy konstrukcji, jest mniejsza 

manewrowość w czasie lotu z wirnikiem w pozycji poziomej.  

3. Parametry projektowe i ich wpływ na osiągi śmigłowca 

Biorąc pod uwagę analizę istniejących konstrukcji w ramach prowadzonych badań, 

rozpoznano parametry projektowe wirnika nośnego, które mają wpływ na osiągi śmigłowca. 

Określenie wpływu parametrów projektowych na osiągi śmigłowca pozwala na stero-

wanie nimi w procesie optymalizacji konstrukcji poprzez ich parametryzację.  
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Poniżej przedstawiono podstawowe parametry, które przekładają się na podstawowe 

osiągi śmigłowca, takie jak prędkość i udźwig, wraz z ich opisem: 

• R – promień wirnika nośnego, podstawowy parametr określający długość łopaty 

wirnika nośnego, tym samym determinuje powierzchnię nośną oraz prędkość koń-

cówki łopaty; 

• c(r) – cięciwa łopaty, określa powierzchnię nośną i wypełnienie powierzchni wiro-

wania, zapisana w funkcji promienia ze względu na możliwą zmianę w zależności 

od położenia; 

• b – liczba łopat wirnika, określa powierzchnię nośną i wypełnienie wirnika, decy-

duje również o stopniu skomplikowania konstrukcji; 

• vtip – prędkość końcówki łopaty, determinuje ograniczenia fizyczne prędkości 

obrotowej wirnika i prędkości postępowej statku powietrznego; 

• Ω – prędkość obrotowa wirnika nośnego, projektując wirnik z wyższą możliwą 

prędkością wirowania, możliwe jest osiąganie większego ciągu; 

• 𝜗(r) – skręcenie łopaty, decyduje o równomierności rozłożenia sił powstających na 

łopacie, zwiększa efektywność wytwarzania siły nośnej; 

• Profilu lotniczy – jeden z najważniejszych elementów projektowania łopaty wirnika 

nośnego, decyduje o zdolności powierzchni nośnej do wytwarzania siły, możliwa 

jest zmiana profilu w zależności od promienia;  

• E(r)*I(r) – rozkład sztywności łopaty, w zależności od powstających sił niezbędne 

jest zaprojektowanie łopaty wystarczającą sztywnej, aby uniemożliwić przekroczenie 

odkształceń dopuszczalnych; 

• m(r) – rozkład masy łopaty, w zależności od wymaganej wytrzymałości wzrasta 

masa łopaty, wraz z jej wzrostem wymagany jest również wzrost masy konstrukcji 

niezbędnej do prawidłowej pracy łopaty np. piasty wirnika nośnego, konsekwencją 

wzrostu masy jest wzrost obciążeń masowych m.in. bezwładności. 

Powyżej przytoczono jedynie najważniejsze z parametrów projektowych, które sta-

nowią bazę do projektowania wirnika nośnego. Szczegółowy opis wpływu poszczegól-

nych parametrów na projektowanie został opisany w [34-36].  

4. Parametryczna optymalizacja łopaty wirnika nośnego jako przykładowy 

kierunek optymalnego projektowania 

W realizowanym projekcie badawczym nastawionym na poszukiwanie metod opty-

malnego projektowania statków powietrznych w zastosowaniu do poprawy ich własności 

konstrukcyjnych i aerodynamicznych, jednym z nurtów jest poszukiwanie możliwości 

poprawy własności konstrukcji nośnej śmigłowca, a w szczególności wirnika nośnego. 

Metody optymalnego projektowania mogą znaleźć swoje zastosowanie zarówno w śmi-

głowcach konwencjonalnych, jak też w śmigłowcach złożonych.  

Pierwszym z elementów, będących podstawą do dalszych rozważań, jest parametry-

zacja modelu CAD (ang. Computer Aided Design) w postaci matematytcznej w celu 

generacji modelu przez przygotowany program, a nie metodą graficzną z wykorzystaniem 

interfejsu użytkownika. Jako podstawę do parametryzacji modelu wybrano język pro-

gramowania GRIP (ang. Graphic Integrated Programming) zaimplementowany w śro-

dowisku Siemens NX. Zaletą oprogramowania jest stosunkowo prosta składnia umożli-

wiająca szybkie przygotowanie modelu trójwymiarowego wraz z nadaniem własności 

materiałowych. Co więcej program umożliwia analizę bezwładnościową modelu, co 
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będzie miało znacznie w dalszym etapie prac badawczych. Na rysunku 9 przedstawiono 

przykładowy kod źródłowy. Natomiast na rysunku 10 przedstawiono gotowy model 

łopaty wirnika nośnego. Jako model do badań wykorzystano geometrię łopaty śmigłowca 

W-3 Sokół. Na tej bazie zbudowano model matematyczny, który następnie został wyge-

nerowany i zaimplementowany do środowiska CFD.  

 
Rysunek 9. Przykład kodu źródłowego parametrycznego modelu łopaty w języku GRIP  

[opracowanie własne]  
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Rysunek 10. Parametrycznego model łopaty [opracowanie własne] 

W celu walidacji modelu dokonano jego implementacji do środowiska CFD (Ansys 

FLUENT) w celu potwierdzenia obliczeń analitycznych z wynikami symulacji. Otrzymane 

wyniki okazały się zbliżone, w konsekwencji uznano model za gotowy do przeprowa-

dzania dalszych analiz.  

Na rysunku 11 przedstawiono zaproponowany schemat optymalnego projektowania 

realizowanego w ramach prac badawczych. Pierwszym etapem jest przygotowanie 

modelu parametrycznego, a następnie jego analiza aerodynamiczna w postaci statycznej 

pojedynczej łopaty, dla której modelowany jest przepływ funkcjami matematycznymi 

możliwymi do implementacji w programie. Następnie po uzyskaniu wyników z badań 

aerodynamicznych następuje sprzężenie solvera dynamiki płynów z analizą wytrzyma-

łościową i analizą odkształceń sprzęgniętą ze środowiskiem dynamiki płynów – FSI (ang. 

Fluid Structure Interaction). Analiza pojedynczej łopaty w pierwszej fazie obliczeń 

umożliwia skrócenie czasu przeprowadzanej symulacji. Dopiero kolejnymi etapami jest 

modelowanie pełnego wirnika nośnego w zakresie CFD, a następnie FSI. W czasie prze-

prowadzanych sytuacji otrzymane wyniki są sprawdzane na zgodność z wymaganiami 

misji i jeżeli odbiegają od pożądanych, następuje ich rewizja i modyfikacja w celu 

osiągnięcia parametrów optymalnych.  

W kolejnym etapie badań zbudowany zostanie model wirnika nośnego z zamodelo-

wanym ruchem obrotowym wirnika i zmianą kąta nastawienia łopat w zależności od 

azymutu oraz skoku ogólnego. Zamodelowany zostanie również ruch wirnika w prze-

strzeni w zależności od badanej fazy lotu. Następnie po walidacji modelu za pomocą 

obliczeń analitycznych, zgodnie ze schematem symulacja zostanie z sprzężona z analizą 

wytrzymałościową. Końcowym etapem będzie przeprowadzenie opisanego procesu 

w formie pętli optymalizacji.  
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Rysunek 11. Pętla optymalnego projektowania wirnika nośnego [opracowanie własne] 

5. Podsumowanie 

Biorąc pod uwagę analizę przedstawioną w niniejszej pracy, można wskazać dwa 

wiodące kierunku rozwoju współczesnych śmigłowców. Pierwszym z nich jest polep-

szanie istniejących konstrukcji poprzez stosowanie coraz dokładniejszych obliczeń 

komputerowych umożliwiające połączenie wielu czynników i wskazanie uzyskanie 

rozwiązania optymalnego dla profilu misji projektowanego statku powietrznego. Po-

wyższe może zostać osiągnięte przy jednoczesnym zastosowaniu nowoczesnych mate-

riałów (szczególnie materiałów kompozytowych), które umożliwią zmniejszenie masy 

przy jednoczesnym wzroście własności wytrzymałościowych. Połączenie tych dwóch 

aspektów pozwala uzyskać wirnik o własnościach pozwalających na zwiększenie osiągów 

statku powietrznego.  

Drugim nurtem jest poszukiwanie konstrukcji śmigłowców wzbogaconych o nowe 

możliwości, które zostają osiągane np. poprzez dodatkowe wirniki lub możliwość 

zmiany ich położenie względem statku powietrznego. Tutaj również bardzo ważną rolę 

odgrywanie badanie możliwości nowoczesnych materiałów, przy jednoczesnym poszu-

kiwaniu metod projektowania, które pozwolą na kompleksową analizę złożonej fizyki 

lotu śmigłowca.  
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Powyższa analiza została przeprowadzona na podstawie lotnictwa wojskowego, jed-

nakże w lotnictwie cywilnym również poszukiwane są nowe śmigłowcowe konstrukcje 

lotnicze. Jest to osobne zagadnienie, ponieważ w wypadku tych konstrukcji główny 

nacisk został położony na szybką komunikację i transport pasażerów, z możliwością 

pionowego startu i lądowania, z trudno dostępnych miejsc w terenach gęsto zabudo-

wanych.  

Podsumowując, na podstawie przeprowadzonej analizy, można stwierdzić, że prowa-

dzone badania w ramach projektu badawczego wpisują się w potrzebę poszukiwania 

NGRC – śmigłowca wojskowego przyszłości i zasadne jest ich dalszy rozwój w celu 

uzyskania potencjału do uczestnictwa w projektach wiodących na świecie producentów 

wiropłatów.  
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Kierunki optymalizacji konstrukcji w aspekcie nowoczesnych rozwiązań 

podwyższających własności osiągowe śmigłowców 

Abstrakt 

Praca podejmuje zagadnienia rozwijane w ramach uczelnianego projektu badawczego realizowanego 

w Wojskowej Akademii Technicznej w 2022 roku pn. „Metody optymalnego projektowania statków powietrznych 

w zastosowaniu do poprawy ich własności konstrukcyjnych i aerodynamicznych”. Potrzeba prowadzenia badań 

jest konsekwencją analizy aktualnie eksploatowanych konstrukcji w wojskach NATO, która wykazała, że 

większość płatowców zakończy swój resurs docelowy w latach 2030-2050. W wyniku czego NSPA (NATO 

Support and Procurement Agency) opublikowało wymagania dla śmigłowca nowej generacji NGRC (Next 

Generation Rotorcraft Capability).  

Praca przedstawia analizę rozwiązań konstrukcyjnych ostatnich piętnastu lat w dziedzinie konstrukcji 

wiropłatów, a w szczególności śmigłowców o przeznaczeniu militarnym. Celem prowadzonych badań była 

analiza możliwości rozwoju potencjału operacyjnego wiropłatów stosowanych na nowoczesnym polu walki. 

W ramach prowadzonych badań zrealizowano przegląd nowoczesnych rozwiązań aerodynamicznych i kon-

strukcyjnych implementowanych we współczesnych śmigłowcach. Analizą objęto zarówno materiały udostęp-

nianie przez producentów statków powietrznych, jak i najnowsze publikacje naukowe w dziedzinie rozwoju 

wiropłatów. Wzięto również pod uwagę doświadczenia eksploatatora, jakim są Siły Zbrojne Rzeczypospo-

litej Polskiej.  

Następstwem przeprowadzonej analizy jest matematyczna parametryzacja określonych podzespołów. W ra-

mach analizy wskazano parametry projektowe i ich wpływ na osiągi śmigłowca. Korzystając z opracowa-

nych danych, opracowano parametryczny model łopaty jako przykładowy kierunku rozwoju projektowania 

wiropłatów z wykorzystaniem pętli optymalizacji. W podsumowaniu pracy dokonano oceny aktualnie wdra-

żanych nowoczesnych rozwiązań technicznych. Bazując na przeglądzie najnowszych informacji i raportów 

technicznych, wskazano również potencjalne kierunki rozwoju i prognozowane rozwiązania dedykowane 

dla bojowych śmigłowców przyszłości. 

Słowa kluczowe: analiza konstrukcji, optymalizacja, lotnictwo, śmigłowiec, wirnik nośny 

Directions of structure optimization in the aspect of modern solutions increasing 

the performance of helicopters 
Abstract  

The work takes up issues developed as part of the university research project carried out at the Military 

University of Technology in 2022 entitled "Methods for the optimal design of aircraft in application to 

improve their design and aerodynamic properties". The need for research is a consequence of the analysis of 

the currently used structures in NATO armies, which showed that the most of the airframes will end their 

target life in the years 2030-2050. As a result, NSPA (NATO Support and Procurement Agency) published 

the requirements for the NGRC (Next Generation Rotorcraft Capability) helicopter. 

This work presents an analysis of the design solutions of the last fifteen years in the field of rotorcraft 

construction, in particular helicopters for military use. The aim of the research was to analyze the possibilities 

of developing the operational potential of rotorcraft used in the modern battlefield. As part of the research, 

a review of modern aerodynamic and design solutions implemented in modern helicopters was carried out. 

The analysis covered both materials provided by aircraft manufacturers and the latest scientific publications 

in the field of rotorcraft development. The experience of the operator was also taken into account. 

The result of the analysis is mathematical parameterization of specific components. As part of the analysis, 

design parameters and their impact on the helicopter's performance were indicated. Using the developed data, 

a parametric blade model was created as an example of the rotorcraft enhancement design with the use of 

optimization loops. In the summary of the work, an assessment of the currently implemented modern 

technical solutions was made. Based on the review of the latest information and technical reports, potential 

development directions and forecast solutions dedicated to future combat helicopters have also been 

indicated.  

Keywords: structural analysis, optimization, aviation, helicopter, main rotor 
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Uproszczony model wyznaczania współczynnika 

przenoszenia odkształceń w elemencie  

z powłoką antykorozyjną 

1. Wprowadzenie  

Wymagania trwałości i niezawodności stawiane współcześnie różnym elementom 

konstrukcyjnym czy konstrukcjom, takim jak rurociągi, zbiorniki, gazociągi, silosy itp. 

wymagają od wykonawców stosowania różnych środków zabezpieczeń antykorozyjnych. 

Według szacunków sprzed kilku lat korozja „niszczy” rocznie nawet 25 mln ton stali, co 

przekłada się na ogromne straty finansowe. Wg Światowej Organizacji Korozji (ang. 

World Corrosion Organization) koszty związane z korozją na świecie szacowane są na 

1,3 do 1,4 tryliona Euro rocznie [1]. Są to koszty związane m.in. z materiałami – 

skorodowane elementy konstrukcji należy wymienić, kosztami zakupu i eksploatacji 

specjalistycznego sprzętu niezbędnego do np. odkopania rurociągu podziemnego czy 

„dotarcia” rurociągu podwodnego. Ze względu na to, że korozja materiału jest procesem 

ciągłym to w przypadku konstrukcji szczególnie istotnych (gospodarczo, militarnie, 

ekologicznie) niezbędne jest prowadzenie ciągłego monitoringu takich konstrukcji, co 

generuje koszty związane z zakupem i eksploatacją specjalistycznych urządzeń diagno-

stycznych np. wielokilometrowe światłowody liniowe (Optical Fiber Sensors) monto-

wane wzdłuż rurociągów, niezbędne analizatory widma optycznego (pozwalające na 

lokalizację przecieków rurociągów monitorowanych za pomocą OFS). Do kosztów 

zaliczyć może również koszty serwisowania (naprawy, utrzymanie, diagnostyka czy 

wymiana).  

 Proces niszczenia materiałów ma nie tylko negatywny wpływ na światową gospo-

darkę, ale również na życie i zdrowie ludzkie oraz środowisko. Uszkodzone przez korozję 

konstrukcje, elementy konstrukcyjne budynków czy środki transportu mogą powodować 

tragiczne w skutkach katastrofy, a korodujące podziemne rurociągi mogą prowadzić do 

zanieczyszczeń wód gruntowych, gleby i powietrza.  

Przez wiele lat i stosowanym do dziś podstawowym sposobem zabezpieczeń anty-

korozyjnych jest malowanie chronionych powierzchni. Powłoki malarskie na powierzch-

nie chronionych konstrukcji, nanoszone są metodami hydrodynamicznymi, pneuma-

tycznymi czy wprost malując ręcznie. Typowe grubości tak wykonanych powłok 

malarskich nie powodują poruszanego w pracy problemu przenoszenia odkształceń.  

Innym często stosowanym sposobem zabezpieczenia antykorozyjnego jest stosowanie 

powłok izolacyjnych z materiałów niepodlegających korozji. Stosowane w ciągu 

ostatnich lat zabezpieczenia antykorozyjne można podzielić na trzy zasadnicze grupy 

(w zależności od materiału powłoki): asfaltowe i ze smoły węglowej, taśmowe z two-

rzyw sztucznych oraz zabezpieczenia z żywic syntetycznych, w tym epoksydowe, poliety-

lenowe, polipropylenowe i poliuretanowe.  

 
1 majkut@agh.edu.pl, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, AGH 

Akademia Górniczo-Hutnicza, www.agh.edu.pl. 
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Z wieloletnich doświadczeń oraz prowadzonych badań wynika, że najlepsze zabez-

pieczenie przed korozją zapewniają powłoki z trzeciej grupy [1, 2]. Najczęściej stosowa-

nymi dziś powłokami ochronnymi (dotyczy głównie rurociągów) są te wykonane z two-

rzyw poliolefinowych w postaci izolacji polietylenowych (PE) oraz polipropylenowych 

(PP).  

Polska norma [3] zaleca, by minimalna grubość powłok izolacyjnych rurociągów 

wykonanych z tworzyw poliolefinowych wahała się od 2 do 4,7 mm (w zależności od 

zastosowania i średnicy rury). Podane wartości są wartościami minimalnymi. W pracy [2] 

autor podaje przykład zamówienia inwestora z izolacją o minimalnej grubości 8,1 mm. 

Taka grubość warstwy antykorozyjnej stanowi już duży problem dla pomiarów 

diagnostycznych czy monitoringu. Żaden inwestor nie pozwoli na zniszczenie części 

powłoki antykorozyjnej, by wykonać pomiary odkształceń i co za tym idzie naprężeń na 

części stalowej rury czy elementu konstrukcyjnego.  

1.1. Cel pracy 

Celem pracy jest próba znalezienia współczynnika przenoszenia odkształceń przez 

powłokę antykorozyjną tzn. takiego współczynnika, którego można użyć, by wyznaczyć 

odkształcenia „na stali”, mierząc odkształcenia „na izolacji” tj. w dostępnym miejscu na 

powłoce izolacyjnej.  

W literaturze można znaleźć prace dotyczące współczynnika przenoszenia odkształceń 

(ang. strain transfer) np. [4-9], ale dotyczą one przenoszenia odkształceń z pancerza 

czujnika światłowodowego (głównie siatek Bragga) na rdzeń światłowodu. Wszystkie 

te prace opierają się na zależnościach znanych z wytrzymałości materiałów i prostym 

rozciąganiu pręta wielowarstwowego. Proponowany w niniejszej pracy współczynnik 

przenoszenia odkształceń dotyczy odkształceń belki stalowej z powłoką antykorozyjną 

wyznaczono w oparciu o teorię sprężystości i funkcję naprężeń Airy’ego.  

Proponowany współczynnik   zdefiniowano jak iloraz odkształceń „na izolacji”, 

które można wyznaczyć pomiarowo i odkształceń „na stali”, czyli pod powłoką izolacji 

antykorozyjnej. Znajomość współczynnika przenoszenia odkształceń   pozwala na wy-

znaczenie odkształceń części stalowej elementu konstrukcyjnego (pod powłoką anty-

korozyjną) na podstawie wartości odkształceń mierzonych na powłoce, czyli w miejscu 

dostępnym pomiarowo (bez niszczenia powłoki izolacyjnej) w całym zakresie odkształ-

ceń liniowych.  

W celu sprawdzenia poprawności przeprowadzonej analizy oraz znalezienia błędu 

wynikającego z przyjętego uproszczenia modelu belki z powłoką, przeprowadzono analizę 

MES belki. Wyznaczono błędy dla 4 różnych grubości powłoki izolacyjnej. Przyjmując, 

że błąd o wartości około 10% (w odniesieniu do wyników z MES) jest błędem akcepto-

walnym w pomiarach, wyznaczono maksymalną grubość powłoki, dla której można 

stosować zaproponowany w pracy współczynnik przenoszenia odkształceń.  

2. Model obliczeniowy  

Jako model obliczeniowy do wyznaczenia współczynnika przenoszenia odkształceń 

autor wybrał belkę wspornikową. W takiej belce wartość odkształcenia zmienia się 

w zależności od odległości od swobodnego końca belki. Ta zmiana pozwoli na sprawdze-

nie czy proponowany współczynnik zależy od wartości odkształcenia i co za tym idzie 

od obciążenia zewnętrznego belki. W przypadku wartości stałej współczynnik zależny 
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jest jedynie od własności materiałowych stali i materiału powłoki izolacyjnej oraz gru-

bości tej warstwy. W praktyce pomiarowej oznacza to, że proponowany współczynnik 

należy wyznaczyć tylko raz (jedną wartość) i można go stosować do monitoringu całej 

konstrukcji np. gazociągu na całej długości. Analizowany model belki pokazano na 

rysunku 1. 

 
Rysunek 1. Analizowany model belki wspornikowej obciążonej siłą powodującą rozciąganie warstwy 

izolacyjnej (powłoki antykorozyjnej) [opracowanie własne] 

W belce pokazanej na rysunku 1 dolna część o wysokości hst modelowana będzie 

jako część wykonana ze stali, a górna o wysokości hiz z polietylenu (różne moduły 

Younga obu materiałów). Belka jako całość (obie części) ma wysokość 2h i długość 2l, 

przez hw oznaczono wysokość, na której połączone są (bez możliwości wzajemnego 

przemieszczania się) obie części belki. Wysokość hw liczona jest od osi symetrii 

geometrycznej belki. 

Do znalezienia wartości odkształceń wykorzystano równania teorii sprężystości [10, 11] 

w płaskim stanie naprężeń z pominięciem sił objętościowych. Wspomniane w tytule 

uproszczenie polega na przyjęciu osi obojętnej w połowie wysokości całej belki (co 

znacznie uprasza obliczenia) bez konieczności analizowania belki z powłoką izolacyjną 

jako belki zespolonej. Takie uproszczenie pozwala na znaczne uproszczenie obliczeń, 

kosztem ich dokładności. W pracy wyznaczono błąd wynikający z przyjętego uprosz-

czenia w porównaniu z wynikami otrzymanymi z symulacji MES belki. 

Na podstawie takiego, uproszczonego modelu wyznaczono rozkład naprężeń (nor-

malnych i stycznych) na wysokości hw („w stali”) i poprzez warunki ciągłości „przeliczono” 

te wartości na wartości brzegowe „w izolacji”. Samą powłokę izolacyjną analizowano 

powtórnie z wyznaczonymi wcześniej warunkami brzegowymi (danymi w postaci funkcji). 

Wartości naprężeń w każdym punkcie powłoki wyznaczono na podstawie funkcji 

naprężeń Airy’ego. W kolejnych punktach pracy wyznaczono rozkłady naprężeń w całej 

belce, na wysokości hw (niezbędne do równań ciągłości) i w samej izolacji. Wartości 

odkształceń wyznaczono z uogólnionego prawa Hooke’a [12]. 

2.1. Równania funkcji naprężeń i warunki brzegowe dla belki 

W analizowanym przypadku płaskiego stanu naprężeń rozkład naprężeń dla 𝑥 ∈
(−𝑙, 𝑙) i 𝑦 ∈ (−ℎ, ℎ) wynika z rozwiązania równania biharmonicznego postaci [10]: 
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Gdzie: ϕ(x, y) to funkcja naprężeń Airy’ego.  
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Po wyznaczeniu funkcji ϕ(x, y) poszczególne naprężenia wyznaczyć można z zależ-

ności: 
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Na potrzeby niniejszej pracy rozwiązanie równania (1) przyjęto w postaci wielo-

mianu do stopnia piątego, czyli w postaci funkcji [13]: 
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Stałe a2 do f5 wyznacza się z warunków brzegowych. 

2.1.1. Warunki brzegowe  

Proponowane w pracy uproszczenie problemu wyznaczenia współczynnika przeno-

szenia odkształceń polega na analizie belki, w której oś obojętna pokrywa się z osią 

symetrii geometrycznej belki (oś w połowie wysokości belki).  

W pracy przyjęto belkę stalową o module Younga E = 210 GPa pokrytą cienką 

warstwą powłoki wykonanej z polipropylenu o module Younga E = 1 GPa. Analizowany 

w pracy model uproszczony belki pokazano na rysunku 2. 

 
Rysunek 2. Analizowany model belki wspornikowej [opracowanie własne] 

Warunki brzegowe dla belki pokazanej na rysunku 2 opisane są równaniami postaci: 
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Po wyznaczeniu stałych całkowania w równaniach warunków brzegowych (6) 

rozwiązanie biharmonicznego równania Airy’ego ma postać: 
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pozostałe stałe są równe zero.  

Poszukiwane funkcje naprężeń wyrażone są więc funkcjami (2-4): 
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Tak wyznaczone naprężenia pokazano na rysunku 3 (tylko te niezerowe). 

 
Rysunek 3. Rozkłady naprężeń normalnego i stycznego belki wspornikowej pokazanej na rysunku 2 

[opracowanie własne] 

Mając wyznaczone rozkłady naprężeń (8-10), wyznaczono odkształcenia na wyso-

kości hw, tzn. na granicy połączenia części stalowej belki z powłoką (po stronie stali). 

Naprężenie normalne opisane jest funkcją: 
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a odkształcenie: 
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gdzie: Est – moduł Younga części stalowej belki. 

Równanie (12) opisuje poszukiwane wartości odkształceń na powierzchni stalowej 

części belki.  

2.2. Analiza naprężeń w powłoce 

W tym punkcie pracy wyznaczono rozkład naprężeń w samej powłoce. Rozwiązanie 

przyjęto w postaci takiej samej jak dla części stalowej belki – równanie (5). Warunki 

brzegowe na prawym i lewym brzegu tj. dla x = -l i x = l, przyjęto jako zerowe (założono, 

że obciążenie zewnętrzne przyłożone jest tylko do części stalowej belki), na górnej 

krawędzi powłoki (y = h) przyjęto, takie jak dla belki (6), na dolnej (y = hw) warunki 

wynikają z warunków ciągłości na granicy stal-powłoka.  

2.2.1. Warunki ciągłości 

W analizowanym w pracy przypadku uwzględniono jedynie taki przypadek, w którym 

powłoka stale przylega do części stalowej belki – bez możliwości przemieszczeń względ-

nych na granicy stal-powłoka. W punkcie 2.1 wyznaczono naprężenia na wysokości hw 

belki, są to naprężenia w części stalowej belki z rysunku 1. Ale nie mogą być one przy-

jęte jako naprężenia przyłożone do powłoki izolacyjnej. W układach, w których wystę-

puje skok własności materiałowych (w pracy moduły Younga stali i powłoki) warunek 

ciągłości zawsze dotyczy odkształceń nie naprężeń.  

Równania ciągłości dotyczą odkształceń wszystkich punktów belki o współrzędnej 

y = hw. Superskrypt „st” oznacza wartość wyznaczoną dla stali „iz” dla powłoki antyko-

rozyjnej. 

),(),( +− = w

iz

xw

st

x hxhx ee       (13) 

),(),( +− = w

iz

yw

st

y hxhx ee       (14) 

),(),( +− = w

iz

xw

st

x hxhx        (15) 

gdzie: ε – odkształcenie normalne, γ – odkształcenie postaciowe. 

 Warunek (13) pozwala na znalezienie funkcji opisującej rozkład naprężeń dolnej 

(tej, która jest połączona ze stalą) części powłoki antykorozyjnej. Tak wyznaczona 

funkcja opisuje warunek brzegowy dla analizy rozkładu naprężeń w samej powłoce. 

),(),( −+ = w

st

x

st

iz
w

iz

x hx
E

E
hx       (16) 
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Rozkład naprężeń w stali ),( −

w

st

x hx  wyznaczono na podstawie modelu uproszczo-

nego – równanie (11). Dla ułatwienia zapisu przebieg funkcji (16) oznaczono: 

BAxhx w

iz

x +=+ ),(       (17) 

Spełnienie warunku ciągłości opisanego równaniem (14) wynika stąd, że naprężenia 

na kierunku y tj. y  są równe zero we wszystkich punktach belki, jak to wynika z rów-

nania (9).  

Warunek (15) dotyczy równości odkształceń postaciowych, który wyznaczyć można 

w funkcji naprężeń – w tym przypadku naprężeń stycznych: 

),(),( −+ = w

st

xy

st

iz
w

iz

xy hx
E

E
hx        (18) 

Tak jak w przypadku naprężeń normalnych, naprężenie ),( −

w

st

xy hx wyznaczono 

z modelu uproszczonego – równanie (10), podstawiając y = hw. Naprężenie to ma wartość 

stałą dla wszystkich współrzędnych x belki i dla uproszczenia opisu ten warunek brze-

gowy dla powłoki oznaczono przez W. 

2.2.2. Rozkład naprężeń w powłoce antykorozyjnej 

Na rysunku 4 pokazano powłokę antykorozyjną nałożoną na część stalową belki wraz 

z oznaczonymi warunkami brzegowymi.  

 
Rysunek 4. Analizowany model powłoki wraz z warunkami brzegowymi [opracowanie własne] 

Funkcja Airy’ego dla powłoki ma postać (5), w której niezerowe pozostają tylko 4 

stałe całkowania tj. c2, b2, c3, d4. Stała c2 = B/2, pozostałe wynikają z rozwiązania rów-

nania macierzowego postaci: 
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     (19) 

Oznaczenia opisane w poprzednim punkcie i na rysunku 4.  

Rozkład naprężeń normalnych ),( yxiz

x i stycznych ),( yxiz

x  w powłoce antykoro-

zyjnej pokazano na rysunku 5. 
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Rysunek 5. Rozkłady naprężeń w powłoce antykorozyjnej [opracowanie własne] 

Na podstawie zależności (2) wyznaczono naprężenie normalne na górnej krawędzi 

powłoki: 

( )xhdcchxiz

x 432 622),( ++=
     (20) 

i wynikające z niego odkształcenie: 

),(
1

),( hx
E

hx iz

x

iz

iz

x e =

      (21) 

Odkształcenia opisane równaniem (21) są to odkształcenia, które można zmierzyć na 

badanym elemencie. Na podstawie wyznaczonych w pracy odkształceń „na stali” (pod 

powłoką – równanie (12)) i „na izolacji” (na powłoce – równanie (21)) możliwe jest 

wyznaczenie proponowanego współczynnika przenoszenia odkształceń. Znając wartość 

tego współczynnika, możliwe jest, tylko na podstawie pomiaru odkształceń na powłoce, 

do której jest dostęp, wyznaczenie odkształceń na stali pod powłoką, czyli diagnostyka 

elementu konstrukcyjnego z powłoką bez konieczności niszczenia powłoki (w celu 

dokonania pomiaru bezpośrednio na stali). 

3. Współczynnik przenoszenia odkształceń 

Jak to opisano wcześniej, celem pracy jest wyznaczenia takiego współczynnika, który 

pozwoli na znalezienie odkształceń części stalowej belki tj. odkształceń stali pod po-

włoką (opisane równaniem (12)) na podstawie możliwych do wyznaczenia na drodze 

pomiarowej, odkształceń mierzonych na powłoce antykorozyjnej (opisanych równaniem 

(21)).  

Przykładowe (dane materiałowe przyjęto jak w punkcie 4) przebiegi odkształceń 

normalnych x  „na stali” (kolor niebieski) i „na izolacji” (kolor czerwony) wyznaczone 

na podstawie zależności (12) i (21) pokazano na rysunku 6. 
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Rysunek 6. Przebiegi odkształceń normalnych x  w belce z powłoką antykorozyjną [opracowanie własne] 

Przebiegi odkształceń opisane są funkcjami liniowymi i zaczynają się w jednym 

punkcie. W przypadku belki wspornikowej odkształcenia normalne są równe zero dla 

każdego hhy ,− na wolnym końcu belki. 

Współczynnik przenoszenia odkształceń zdefiniowano jako iloraz odkształceń wyzna-

czonych na powłoce izolacyjnej (opisane równaniem (21)) i odkształceń wyznaczonych 

na części stalowej belki tj. pod powłoką izolacyjną (opisane równaniem (12)): 

),(

),(

w

st

x

iz

x

hx

hx

e

e
 =        (22) 

Tak zdefiniowany współczynnik nie zależy od miejsca pomiaru naprężeń tj. współ-

rzędnej x belki. Oba odkształcenia są liniowymi funkcjami siły obciążającej belkę – stąd 

ich iloraz nie będzie zależał od tej siły zewnętrznej. Innymi słowy, tak zdefiniowany 

współczynnik przenoszenia odkształceń wystarczy wyznaczyć tylko raz i będzie można 

go wykorzystać do wyznaczenia odkształceń części stalowej belki w dowolnym prze-

kroju belki i przy dowolnym obciążeniu belki w całym zakresie odkształceń liniowych. 

Wartość proponowanego współczynnika przenoszenia odkształceń jest funkcją 

własności materiałowych stali i materiału powłoki (moduły Younga, współczynniki 

Poissona) i geometrycznych belki (grubości części stalowej i powłoki).  

4. Porównanie wyników 

W celu sprawdzenia poprawności proponowanego rozumowania i wyznaczonych 

wartości współczynnika przenoszenia odkształceń przeprowadzono kilka symulacji 

opartych na metodzie elementów skończonych (MES) w programie Salome-Meca. Do obli-

czeń przyjęto belkę o danych materiałowych: dla stali – moduł Younga Est = 210 GPa, 

współczynnik Poissona νst = 0,3 i dla materiału powłoki – moduł Younga Eiz = 1 Gpa, 

współczynnik Poissona νiz = 0,3 i geometrycznych – długość belki 0,7 m (w obliczeniach 

to jest długość 2l), wysokość części stalowej to 8 mm i grubości izolacji: 0,5, 1, 1,5 i 2 mm.  

Na podstawie analiz MES wyznaczono wartości odkształceń normalnych x  na 

powłoce izolacji antykorozyjnej i na stali pod powłoką. Przykładowy przebieg ilorazu 

tych wartości pokazano na rysunku 7. Na rysunku pominięto wartości bliskie brzegów 
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belki. Inne niż spodziewane wartości odkształceń bliskich brzegów wynikają z tego, że 

w analizie MES przyjęto siłę skupioną przyłożoną do górnej krawędzi belki w analizie 

analitycznej przyjęto stałe naprężenie na całej wysokości belki (obciążenie ciągłe). 

W pewnej odległości od brzegu wartości odkształceń są takie same co wynika bezpośrednio 

z zasady de Saint-Venanta. To samo dotyczy prawego brzegu belki i modelowania 

utwierdzenia belki. W dalszej części pracy wartość średnią tak wyznaczonego ilorazu 

(tj. współczynnika przenoszenia odkształceń) oznaczono MES . 

 
Rysunek 7. Przebieg ilorazu odkształceń w wyznaczonych MES na powłoce i na stali pod powłoką  

(grubość izolacji 1 mm) [opracowanie własne] 

Wartości współczynnika przenoszenia w funkcji grubości powłoki izolacyjnej poka-

zano na rysunku 8. Niebieską linią ciągłą oznaczono wyniki otrzymane z analizy propo-

nowanego w pracy modelu uproszczonego, znakami x zaznaczono wartości uzyskane 

z analizy MES (wartości średnie ilorazów odkształceń wyznaczonych w 1001 węzłach 

siatki) belki o danych jak wyżej dla czterech różnych wartości grubości powłoki.  

 
Rysunek 8. Zmiana wartości współczynnika przenoszenia odkształceń w funkcji grubości powłoki izolacyjnej 

[opracowanie własne] 
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W tabeli 1 zamieszczono wyznaczone z zależności (23) błąd względny wyznaczonych 

wartości współczynnika przenoszenia odkształceń. Jako wartości dokładne przy wyzna-

czaniu błędu wybrano wartości uzyskane z symulacji MES (model bez uproszczeń): 

%100
MES

oblMES






−
=       (23) 

gdzie: obl – współczynnik przenoszenia odkształceń wyznaczony na podstawie zależności (22), MES –

współczynnik przenoszenia odkształceń wyznaczony na podstawie symulacji MES. 

Tabela 1. Wartości błędu względnego, przybliżonego wyznaczenia współczynnika przenoszenia odkształceń 

Wysokość 

części 

stalowej belki 

[mm] 

Grubość 

izolacji 

[mm]  

 

  

8  0,5  0,73% 

8  1  2,85% 

8  1,5  6,26% 

8  2  11,03% 

Źródło: opracowanie własne. 

Wartości błędów zebranych w tabeli 1 wskazują, że różnica pomiędzy wynikami 

z modelu uproszczonego i symulacji MES rośnie do 11% dla grubości powłoki równej 

25% wysokości części stalowej belki. Wyznaczone na badanym elemencie konstrukcyj-

nym odkształcenia są niezbędne do wyznaczenia naprężeń w diagnozowanym elemencie 

i następnie porównaniu ich z wartościami naprężeń dopuszczalnych dla stali. Niepew-

ność wyznaczania wartości modułu Younga i naprężeń krytycznych dla stali pozwala na 

przyjęcie założenia, że wyznaczenie odkształceń z błędem około 10% jest wystarczające, 

by uznać je za poprawne. Stąd wniosek, że proponowany uproszczony model wyzna-

czenia współczynnika przenoszenia odkształceń można stosować dla belek z powłoką 

o grubości do 25% wysokości części stalowej belki. Jeśli uznać, że błąd jest zbyt duży, 

niestety należy usunąć powłokę i zmierzyć odkształcenia bezpośrednio na stali.  

5. Podsumowanie i wnioski 

W pracy opisano uproszczony model pozwalający na wyznaczenie współczynnika 

przenoszenia odkształceń dla wspornikowej belki z powloką antykorozyjną. Znajomość 

takiego współczynnika pozwala na wyznaczenie odkształceń na części stalowej belki tj. 

pod powłoką izolacyjną na podstawie pomiarów odkształceń mierzonych na powłoce. 

Belka wspornikowa została wybrana ze względu na fakt, że odkształcenia w tej belce 

zmieniają się liniowo w zależności od współrzędnej przekroju belki. Pozwoliło to na 

sprawdzenie czy proponowany współczynnik zależy od wartości odkształcenia i co za 

tym idzie od wartości obciążenia belki. Analizę naprężeń i odkształceń przeprowadzono 

w oparciu o teorię sprężystości i funkcję naprężeń Airy’ego. Proponowane uproszczenie 

polega na analizie naprężeń w belce, w której oś obojętna pokrywa się z osią symetrii 

geometrycznej belki z powłoką. W rzeczywistości, ze względu na różnicę modułów 

Younga oś obojętna nie pokrywa się z osią symetrii geometrycznej belki. Przyjęcie 

takiego uproszczenia znacznie ułatwia analizę i poszukiwanie rozkładu naprężeń. Na 
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podstawie analizy takiej belki należy wyznaczyć naprężenia na wysokości połączenia 

części stalowej belki z powłoką izolacyjną (wysokość liczona od osi symetrii geometrycz-

nej belki). Wielkości te stanowią warunki brzegowe dla analizy rozkładu naprężeń 

i odkształceń w samej powłoce izolacyjnej. Analizę przeprowadzono również w oparciu 

o teorię sprężystości i funkcję naprężeń Airy’ego. Na podstawie tak wyznaczonych na-

prężeń wyznaczono odkształcenia „na stali” i „na izolacji”. Proponowany współczynnik 

przenoszenia odkształceń zdefiniowano jako iloraz tych wielkości.  

W wyniku przeprowadzonej analizy ustalono, że proponowany współczynnik jest 

wielkością stałą niezależną od wartości mierzonego odkształcenia, można go więc 

wykorzystać do pomiarów odkształceń w każdym przekroju belki i przy dowolnym 

obciążeniu – wystarczy go wyznaczyć tylko raz. Poprawność proponowanego współ-

czynnika sprawdzono, porównując jego wartości z wartościami wyznaczonymi z analizy 

Metodą Elementów Skończonych (MES). Wyniki symulacji MES pozwalają na sformu-

łowanie wniosku, że proponowany uproszczony model wyznaczenia współczynnika 

przenoszenia odkształceń można stosować dla belek z powłoką o grubości do 25% wyso-

kości części stalowej belki. Stosując metody ekstrapolacji, wyznaczono taką grubość 

powłoki, dla której błąd wynosi 5%. Taki błąd popełnia się dla powłoki o grubości 

izolacji równej 15% wysokości części stalowej belki. 

Podziękowania  

Praca finansowana z subwencji badawczej nr 16.16.130.942. 
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Uproszczony model wyznaczania współczynnika przenoszenia odkształceń 

w elemencie z powłoką antykorozyjną 

Streszczenie 

W celu zwiększenia trwałości konstrukcji stalowych pokrywa się je powłokami antykorozyjnymi. Zastoso-

wanie takich powłok utrudnia badania i pomiary diagnostyczne, ponieważ pomiar możliwy jest tylko na 

powłoce, bez dostępu do części stalowej, a to właśnie część stalowa konstrukcji przenosi obciążenie. W pracy 

zaproponowano uproszczony model pozwalający na wyznaczenie odkształceń na części stalowej konstrukcji 

na podstawie pomiarów odkształceń na powłoce antykorozyjnej. Analizę przeprowadzono z wykorzystaniem 

równań teorii sprężystości na przykładzie belki wspornikowej. Przeprowadzona analiza wykazała, że propo-

nowany współczynnik nie zależy ani od miejsca pomiaru tj. położenia czujnika pomiarowego, ani od wartości 

mierzonych odkształceń. Do wyznaczenia proponowanego współczynnika nie jest potrzebna wiedza o obcią-

żeniu belki. Wyniki analizy teoretycznej porównano z wynikami uzyskanymi metodą elementów skończonych. 

Proponowane uproszczenie modelowania pozwala na poprawne wyznaczenie współczynnika przenoszenia 

odkształceń dla belek, w których powłoka stanowi nawet do 25% wysokości belki. 

Słowa kluczowe: powłoki antykorozyjne, teoria sprężystości, odkształcenia i napręzenia, współczynnik 

przenoszenia odkształceń, funkcja Airy’ego 

A simplified model for determining the strain transfer coefficient in steel element 

with an anti-corrosion coating 

Abstract  

In order to increase the durability of steel structures, they are covered with anti-corrosion coatings. The use 

of such coatings makes diagnostic tests and measurements difficult, because the measurement is possible 

only on the coating, without access to the steel part, and it is the steel part of the structure that transfers the 

load. The paper proposes a simplified model that allows to determine strains on a steel part of a structure based 

on measurements of strains on an anti-corrosion coating. The analysis was carried out using the equations of 

the theory of elasticity on the example of a cantilever beam. The conducted analysis showed that the proposed 

coefficient depends neither on the place of measurement, i.e. the position of the measuring sensor, nor on the 

values of the measured strains. The knowledge of the beam load is not necessary to determine the proposed 

coefficient. The results of the theoretical analysis were compared with the results obtained by the finite 

element method (FEM). The proposed simplification of modeling allows for the correct determination of the 

strin transfer coefficient for beams in which the coating is up to 25% of the beam height. 

Keywords: anticorrosion protective layers, theory of elasticity, stresses and strains, strain transfer coefficient, 

Airy function 

 



 

185 

Krzysztof Adam1, Kinga Kulik2, Patrycja Kukuła3, Karolina Tyrol4, Kamil Ciołka5, 

Kacper Bochenko6, Anna Mainka7, Tomasz Grychowski8, Maria Hurnik9 

Charakterystyka zanieczyszczeń pochodzących 

z materiałów konstrukcyjnych oraz innych źródeł 

wewnętrznych w pomieszczeniach biurowych 

1. Wprowadzenie 

W budownictwie wykorzystywane są różnego typu materiały konstrukcyjne i wykoń-

czeniowe. Podczas projektowania budynków najczęściej zwraca się uwagę na zdolność 

materiałów do przenoszenia obciążeń, jednocześnie podkreślając, aby materiały składowe 

dobrze ze sobą współpracowały. Wraz ze wzrostem świadomości użytkowników nie-

mniej istotną rolę odgrywa kwestia ilości zanieczyszczeń, jakie dany materiał emituje. 

Zanieczyszczenia emitowane z materiałów mają różną formę – mogą to być zarówno 

gazowe związki chemiczne, jak i pyły bądź drobnoustroje chorobotwórcze. 

Obecność zanieczyszczeń w powietrzu wewnętrznym jest czynnikiem, który należy 

brać pod uwagę przy projektowaniu wszelkiego typu pomieszczeń. Zanieczyszczenia te 

zmniejszają odczuwalną jakość powietrza wewnętrznego, powodując w najlepszym 

przypadku znużenie lub rozkojarzenie, natomiast w najgorszym trwałe problemy zdro-

wotne. Warto zwrócić również uwagę na fakt, że materiały nie są jedynymi czynnikami 

emisyjnymi. W pomieszczeniach dużą rolę odgrywają również przemieszczanie się osób 

wewnątrz pomieszczenia i obecność urządzeń elektrycznych. Do zanieczyszczeń o tym 

podłożu można zaliczyć radon, ozon, tlenki azotu oraz dobrze znany w środowisku 

informatycznym smog elektromagnetyczny. 

Dla kontroli poszczególnych stężeń powstało wiele publikacji naukowych zawiera-

jących poziomy monitorowanych stężeń różnych związków w pomieszczeniach razem 

z informacjami o ich wpływie na funkcjonowanie organizmu człowieka, na podstawie 

których formuje się tabele stężeń dopuszczalnych. Stężenia te są określane dla szerokiej 

grupy substancji występujących w takich materiałach, jak drewno, farby, lakiery oraz 

kleje i wiele innych. Niestety brakuje publikacji polskojęzycznych zawierających dane 

na temat poziomów zanieczyszczeń w pomieszczeniach o różnym przeznaczeniu na 

przykład w pomieszczeniach biurowych. 
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Celem artykułu było zebranie informacji na temat zanieczyszczeń emitowanych ze 
źródeł wewnętrznych w budynkach biurowych, co ma na celu zwiększenie przejrzystości 
i dostępności danych zarówno dla użytkowników, jak i projektantów pomieszczeń 
biurowych. 

2. Typy zanieczyszczeń powietrza 

Zanieczyszczenia powietrza w budynkach można podzielić na trzy zasadnicze typy: 

• fizyczne – pyły i promieniowanie elektromagnetyczne oraz jonizujące; 

• chemiczne – związki chemiczne (głównie węglowodory aromatyczne); 

• biologiczne – bakterie i wirusy. 
Ich obecność w powietrzu obniża jakość powietrza, powodując u osób użytkujących 

dane pomieszczenie złe samopoczucie tj. senność, bóle głowy, spadek koncentracji, 
a czasem omdlenia. Dodatkowo emisji zanieczyszczeń wewnątrz mogą towarzyszyć nega-
tywne efekty zdrowotne. Zanieczyszczenia fizyczne obciążają drogi oddechowe i mogą 
stanowić czynnik mutagenny, biologiczne zwiększają ryzyko zachorowania, natomiast 
chemiczne mogą działać zarówno mutagennie, jak i ogólnie toksycznie na organizm (na 
przykład trująco lub drażniąco) [1]. W każdym pomieszczeniu można wyróżnić kom-
binację różnego typu zanieczyszczeń, których stężenie zależy od liczby osób w pomiesz-
czeniu i ich stanu zdrowia, urządzeń wewnątrz pomieszczenia oraz zastosowanych 
materiałów. Podczas konstruowania pomieszczeń inżynier ma bezpośredni, częściowy 
wpływ na emisję zanieczyszczeń fizycznych i chemicznych (głównie poprzez dobór mate-
riałów konstrukcyjnych i wykończeniowych). 

Dla każdego związku chemicznego wprowadzono wielkość charakterystyczną: jego 
stężenie dopuszczalne w powietrzu. Ustawodawca na stanowiskach pracy definiuje 
najwyższe dopuszczalne stężenie (NDS) – wartość średnia ważona stężenia, którego 
oddziaływanie na pracownika w ciągu 8-godzinnego dobowego i przeciętnego tygodnio-
wego wymiaru czasu pracy, a także najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe 
(NDSCh) – wartość średnia stężenia, które nie powinno spowodować ujemnych zmian 
w stanie zdrowia pracownika, jeżeli występuje w środowisku pracy nie dłużej niż 
15 minut i nie częściej niż 2 razy w czasie zmiany roboczej, w odstępie czasu nie krótszym 
niż 1 godzina [2]. Wartości te bez trudu znajdziemy w Dz.U. z 2018 roku [2] oraz kartach 
charakterystyk substancji chemicznych. Jako przykład w tabeli 1 zebrano stężenia dopusz-
czalne substancji występujących w farbach i lakierach oraz ich działanie na organizm 
ludzki. 

3. Emisja zanieczyszczeń przez niektóre materiały konstrukcyjne 

i wykończeniowe 

3.1. Drewno 

Drewno jest jednym z podstawowych materiałów konstrukcyjnych i wykończenio-
wych. Gatunków drewna jest wiele i każdy z nich charakteryzuje różny stopień emisji 
lotnych związków organicznych (LZO). W artykule skupiono się głównie na drewnie 
sosnowym, ponieważ jest to jeden z najchętniej stosowanych gatunków drewna w prze-
myśle meblarskim. Do związków chemicznych emitowanych przez drewno sosnowe 
należą różne typy związków organicznych, na przykład aldehydy, terpeny oraz alkohole 
monohydroksylowe [3]. Terpeny wydzielane przez drewno to związki zapachowe, nie-
stanowiące dużego zagrożenia dla człowieka (niektóre z nich, w niewielkich ilościach, 
mają właściwości lecznicze). Natomiast aldehydy i alkohole monohydroksylowe są już 
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związkami organicznymi, które wpływają negatywnie na jakość powietrza wewnątrz 
pomieszczenia. Generalnie, emisja lotnych związków organicznych maleje wraz z upły-
wem czasu. Istnieją jednak wyjątki – stężenia aldehydów mają tendencję do oscylowania 
w określonych granicach. Tak samo jest w przypadku alkoholi monohydroksylowych. 
Dotyczy to jednak drewna o niskiej wilgotności względnej – w przypadku drewna 
o wyższej wilgotności spadek emisji jest wyraźny i zachowany w czasie. 

3.2. Farby i lakiery 

Każda farba i lakier zawierają określoną mieszankę związków chemicznych. Związki 
te mają wyjątkowo negatywny wpływ na zdrowie człowieka, dlatego farby i lakiery należy 
dobierać w sposób ostrożny oraz zapewnić odpowiedni obieg powietrza wewnątrz po-
mieszczeń malowanych. Emisja lotnych związków jest najwyższa przez okres 2 tygodni 
od zakończenia malowania – po tym czasie stężenia spadają do poziomu umożliwia-
jącego normalne funkcjonowanie ludzi tam przebywających. Istnieją różne typy farb 
i lakierów. Najpopularniejszymi farbami są farby wodorozcieńczalne. Niestety są one 
również w czołówce, jeżeli chodzi o zawartość szkodliwych związków chemicznych 
(tab. 1). 

Tabela 1. Lista substancji niebezpiecznych występujących w farbach i lakierach, ich działanie na organizm 
człowieka oraz wartości stężeń dopuszczalnych 

Substancja niebezpieczna Działanie Stężenia dopuszczalne, 
mg/m3 

2-(2-butoksyetoksy)etanol 
Substancja drażniąca, stwarzająca ryzyko 
uszkodzenia oczu 

NDS: 67 
NDSCh: 100 

Izobutanol 
Substancja drażniąca i łatwopalna, wywołuje 
zawroty głowy i senność 

NDS: 100 
NDSCh: 200 

Trietyloamina 
Substancja wysoce łatwopalna, żrąca NDS: 3 

NDSCh: 9 

Trietylenotetraamina 
Substancja szkodliwa i żrąca NDS: 1 

NDSCh: 3 

Nafta 
Substancja rakotwórcza kategorii 2 – 
o prawdopodobnym działaniu rakotwórczym 

NDS: 100 
NDSCh: 300 

4-metylopentan-2-on 
Substancja szkodliwa i wysoce łatwopalna NDS: 83 

NDSCh: 200 

Alkohol benzylowy Substancja szkodliwa NDS: 240 

Cykloheksanon 
Substancja toksyczna i wybuchowa NDS: 40 

NDSCh: 80 

Octan n-butylu 
Substancja łatwopalna, może wywołać zawroty 
głowy 

NDS: 240 
NDSCh: 720 

Heksametylenodizocyjanian 
Substancja drażniąca i toksyczna, może 
powodować uczulenia 

NDS: 0,04  
NDSCh: 0,08 

Ksylen 
Substancja szkodliwa i łatwopalna NDS: 100-221 

NDSCh: 200-442 

Propylobenzen 
Substancja łatwopalna, drażniąca i działająca 
toksycznie na organizmy wodne 

NDS: 0,05 
NDSCh: 0,1 

Dichromian sodu 
Substancja rakotwórcza kategorii 2, utleniająca 
i silnie mutagenna 

b/d 

Fosforan cynku i inne sole 
cynku 

Substancja szkodliwa i bardzo toksycznie 
działająca na organizmy wodne 

b/d 

Sulfochromian ołowiu 
Substancja bardzo toksycznie działająca na płód 
(teratogennym) i szkodliwa dla środowiska, 
może powodować uczulenia 

b/d 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [4-16]. 
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Jak można zauważyć, farby mogą zawierać wyjątkowo toksyczną mieszankę związków 

chemicznych. Każdy z powyższych związków chemicznych charakteryzuje pewna 

określona wartość stężenia dopuszczalnego.  

Dla ksylenu został podany przedział stężeń dopuszczalnych, ponieważ ksylen może 

występować w formie izomerów o różnej toksyczności. Dlatego, jeżeli istnieje podej-

rzenie, że dany materiał może emitować różne izomery ksylenu (m-, o-, p-) lub istnieje 

ryzyko ich wspólnej akumulacji, wartość stężenia dopuszczalnego ulega obniżeniu. 

Oprócz wad, farby posiadają również swoje zalety. Przede wszystkim ograniczają 

emisję LZO z materiałów konstrukcyjnych. Pokrycie ściany farbą (lub lakierem – jeżeli 

analizujemy drewniane elementy) zmniejsza emisję LZO przez prawie wszystkie 

materiały konstrukcyjne. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że mogą istnieć wyjątki 

od tej reguły. Na przykład emisja lotnych związków organicznych rośnie, jeżeli użyje 

się lakieru na drewnie wilgotnym [3]. Wówczas użycie farby nie powoduje spadku ani 

zatrzymania poziomu emisji na stałym poziomie. Wręcz przeciwnie – emisja LZO 

zostaje zwiększona nawet trzykrotnie. 

Niestety, sprawa wygląda gorzej, jeżeli chodzi o emisję LZO przez te materiały, 

szczególnie kiedy mowa o farbach lateksowych. Farby lateksowe mają tendencję do 

zwiększonej emisji LZO, z czego stosunkowo duży udział ma glikol etylenowy oraz 

dietylenowy – substancje, których opary mogą być silnie toksyczne w dużych koncen-

tracjach. Emisja LZO jest również zależna od struktury materiału – im silniej związane 

są ze sobą atomy, tym mniejsza ilość farby wnika do wnętrza materiału i tym większa 

jest emisja. Oznacza to jednocześnie, że w przypadku materiałów o mało zwartej 

strukturze emisja jest znacznie niższa (porównując stal i gips, wartości emisji w tym 

samym okresie dla gipsu są 5 do 10 razy niższe niż w przypadku stali), ale bardziej 

rozłożona w czasie [17]. 

3.3. Kleje 

Kleje są stosowane do łączenia różnych powierzchni, na przykład tapet, parkietów, 

glazury, terakoty i innych materiałów. Każdy z klejów charakteryzuje określony materiał 

bazowy, co jednocześnie sprawia, że dany klej można wykorzystać tylko do określonych 

celów. Kleje są materiałami względnie niskoemisyjnymi. Ich stosowanie w większości 

przypadków nie powoduje podwyższenia stężenia lotnych związków organicznych 

powyżej NDS. Szczególnie dobre pod tym względem są kleje na bazie metylocelulozy, 

służące do klejenia tapet [18]. Istnieją jednak również kleje, które mają bardzo duży 

zakres emisji. Do tej grupy należą na przykład kleje na bazie gumy w rozpuszczalniku 

organicznym przeznaczone między innymi do klejenia parkietów. Mają one wyjątkowo 

wysoką emisyjność zaraz po zastosowaniu, ale jednocześnie następuje jej szybki spadek 

w miarę upływu czasu [18]. Podobnie jak w przypadku farb, emitowana ilość LZO 

maleje po około 2 tygodniach do poziomu, który przy odpowiedniej kontroli przepływu 

powietrza wewnętrznego nie stanowi zagrożenia. 

4. Formaldehyd – najbardziej znane zanieczyszczenie powietrza 

wewnętrznego 

Jednym z najbardziej znanych zanieczyszczeń powietrza emitowanych z materiałów 

konstrukcyjnych jest formaldehyd. Niemal każdy materiał konstrukcyjny charakteryzuje 

określona emisja tego związku chemicznego. Dodatkowo często pojawia się on 
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w pomieszczeniach, w których korzysta się ze źródeł ognia (na przykład w kuchniach) 

lub związków zapachowych [19]. Formaldehyd jest związkiem chemicznym powodującym 

silne podrażnienie dróg oddechowych i oczu, obniżając tym samym jakość powietrza 

w pomieszczeniu. 

NDS formaldehydu w powietrzu wynosi 0,37 mg/m3 [20]. Poziomy notowanych 

stężeń tego związku chemicznego zależą od wielu czynników, takich jak procesy spalania 

wewnątrz pomieszczenia, efektywność obiegu powietrza oraz rodzaj użytego materiału 

konstrukcyjnego. Przykładowo, w tajlandzkich pomieszczeniach biurowych, zanotowano 

średnie stężenie formaldehydu na poziomie 0,0355 mg/m3, natomiast we francuskich 

budynkach mieszkalnych średnie stężenie formaldehydu wyniosło 0,0235 mg/m3 [21]. 

Dla porównania, w polskich pomieszczeniach biurowych zanotowano średnie stężenia 

formaldehydu na poziomie od 0,0020 mg/m3 do 0,0323 mg/m3 [22], a zatem wartości 

uzyskanych stężeń w przypadku tego związku chemicznego w zestawieniu są zbliżone 

z wynikami uzyskanymi w Tajlandii. Inne badania przeprowadzone przez różnych autorów 

artykułów naukowych potwierdzają niskie wartości stężeń formaldehydu w pomieszcze-

niach biurowych. 

Istnieje kilka faktów dotyczących emisji formaldehydu z materiałów, które warto 

brać pod uwagę przy projektowaniu pomieszczeń [19]: 

• wszystkie tekstylia charakteryzuje niewielka emisja formaldehydu; 

• emisja formaldehydu z tapet znacznie zmalała na początku lat 90. XX wieku; 

• farby emitują stosunkowo niewielką ilość tego związku chemicznego; 

• przetworzone drewno (na przykład w formie płyt wiórowych) znacznie łatwiej 

uwalnia formaldehyd w porównaniu do litego drewna (stężenie to jest na tyle duże, 

że przy nieodpowiedniej kontroli wymiany strumienia powietrza w pomieszczeniu 

może dojść do przekroczenia stężenia NDS); 

• wełna mineralna charakteryzuje się najwyższą średnią wartością emisji formal-

dehydu spośród wszystkich materiałów budowlanych. 

5. Radon jako źródło promieniowania 

Radon jest wyjątkowo problematycznym zanieczyszczeniem powietrza wewnątrz 

pomieszczeń. Ze względu na duże masy atomowe jego izotopów, odkładają się one 

w najniższych partiach budynków (szczególnie w piwnicach) [1]. Jego obecność stanowi 

długoterminowe zagrożenie dla zdrowia osób przebywających w pomieszczeniach za-

wierających promieniotwórcze izotopy radonu, ponieważ wskutek ich rozpadu emitowane 

jest promieniowanie będące czynnikiem mutagennym. Stężenie radonu w pomiesz-

czeniu jest zależne od kilku czynników, między innymi od typu użytych materiałów oraz 

od używanych systemów klimatyzacyjnych. 

Obecność radonu i jego izotopów w powietrzu wewnętrznym jest zależna między 

innymi od obecności izotopów uranu i toru w glebie oraz od użytych materiałów kon-

strukcyjnych [1]. Jednostkami miary promieniowania z radioaktywnych izotopów radonu 

są siwerty (Sv) oraz bekerele (Bq). Obie jednostki są jednostkami pochodnymi układu 

SI, przy czym bekerel określa liczbę rozpadów promieniotwórczych na sekundę, a siwert 

ilość energii pochodzącej z promieniowania pochłoniętą przez tkanki organizmu 

człowieka. 

Według przeprowadzonych analiz, średnia dawka promieniowania pochodzącego 

z radonu przyjmowana przez osobę przebywającą w pomieszczeniu mieszkalnym wyno-
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siła w 2012 roku 1,2 mSv/rok. Jednocześnie wystąpił bardzo duży rozrzut między poszcze-

gólnymi wynikami – na tyle duży, że maksymalna uzyskana wartość przekraczała 

wartość średnią nawet 100-krotnie. Różnica ta była jeszcze bardziej widoczna podczas 

analizy różnych pomieszczeń magazynowych [1]. 

Stosowanie klimatyzacji ma istotny wpływ na stężenie radonu w powietrzu. Klima-

tyzacja powoduje ogólny spadek stężenia radonu na skutek wymiany powietrza wewnątrz 

pomieszczenia. W pomieszczeniach nieklimatyzowanych radon ma tendencję do odkła-

dania się w niektórych strefach pomieszczenia, podczas gdy w pomieszczeniach klimaty-

zowanych jest on rozprowadzany w miarę równomiernie w przestrzeni. 

W pomieszczeniach biurowych w Portugalii przeprowadzono analizę, według której 

średnia dawka promieniowania, pochodzącego z radioaktywnych izotopów radonu, 

przyjmowanego przez pracującą w nich osobę wynosi 3,6 mSv/rok [23]. W przypadku 

pomieszczeń magazynowych na terenie Palestyny, odnotowano roczne dawki promie-

niowania w przedziale od 2,5 do 3,5 mSv/rok [24]. Biorąc pod uwagę, że sugerowana, 

najwyższa, bezpieczna dawka roczna promieniowania powinna wynosić 1 mSv/rok [23], 

można stwierdzić, że wykorzystywanie aparatur oczyszczania powietrza jest bardzo 

istotne w pomieszczeniach biurowych, gdyż umożliwiłoby to spadek ilości obecnego 

w nich radonu. 

Oprócz tego warto zwrócić uwagę na fakt, że porównując ścianę betonową i zbudo-

waną z cegły, radon znacznie łatwiej przenika do wnętrza pomieszczenia przez ścianę 

ceglaną [1]. Oznacza to, że zapewnienie skutecznej wymiany powietrza wewnętrznego 

jest szczególnie istotne w niżej położonych strefach budynków ceglanych. 

6. Zanieczyszczenia aerozolowe 

Oprócz wymienionych wcześniej podstawowych typów zanieczyszczeń, w literaturze 

można znaleźć określenie typu zanieczyszczenia aerozolowe. Są to zanieczyszczenia, 

których głównymi źródłami są aerozole, określane jako układy o formie zbliżonej do 

emulsji, w których fazą rozpraszającą jest powietrze, natomiast rozproszoną są stałe lub 

ciekłe cząstki chemiczne. Cząstki aerozolowe, które opadają i osiadają na powierzch-

niach w pomieszczeniu, formują kurz [1]. 

Cząsteczki aerozolowe są podzielone na określone typy według ich wielkości. Podział 

ten został przedstawiony w tabeli 2. W inżynierii środowiska powszechnie stosuje się 

symbole PM10, PM2,5 i PM1, które odpowiadają cząstkom aerozolowym o średnicach 

nieprzekraczających odpowiednio 10 μm, 2,5 μm i 1 μm. 

Tabela 2. Podział cząstek aerozolowych ze względu na ich wielkość 

Cząstki Wielkość [μm] 

Submikrometrowe subkoloidalne <0,001 

Submikrometrowe bardzo drobne 0,001-0,01 

Submikrometrowe drobne 0,01-0,1 

Submikrometrowe grube 0,1-1 

Mikrometrowe drobne 1-10 

Mikrometrowe średnie 10-100 

Mikrometrowe grube 100-1000 

Mikrometrowe bardzo grube >1000 

Źródło: [1]. 
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Cząstki aerozolowe mają różne wielkości i zależnie od czynnika oraz od typu cząstek, 

mogą być neutralne dla użytkowników lub wpływać na organizmy w sposób negatywny – 

od zwiększenia częstości występowania chorób płuc poprzez alergie, do wzrostu ryzyka 

wystąpienia nowotworów układu oddechowego. W pomieszczeniach zamkniętych 

aerozol stanowi mieszankę cząstek drobnych i grubych. Drobne cząsteczki aerozolowe 

powstają głównie podczas procesów spalania, natomiast grubsze na skutek ścierania, 

które następnie w znacznej mierze odkładają się w formie kurzu w pomieszczeniach [1].  

Zakresy stężeń cząstek aerozolowych zależą od lokalizacji, urządzeń obecnych 

w środowisku wewnętrznym oraz metod użytych do pomiaru stężeń. Przedziały stężeń 

cząstek aerozolowych poszczególnych rozmiarów w europejskich pomieszczeniach 

biurowych wynoszą [25]: 

• Cząstki najdrobniejsze – 0-1,1 μg/m3; 

• PM1 – 1,27-16,6 μg/m3; 

• PM2,5 – 2,5-73 μg/m3; 

• PM10 – 2-36 μg/m3. 

Powyższe stężenia są wartościami obserwowanymi w większości pomieszczeń biu-

rowych, lecz nie uwzględniają one niektórych czynników. Według badań przeprowadzo-

nych przez innych autorów, bardzo duży wpływ na wartości stężeń cząstek aerozolo-

wych ma obecność drukarek oraz skanerów. W pomieszczeniach przeznaczonych do 

kopiowania i drukowania dokumentów stężenia cząstek aerozolowych rosną kilkukrotnie 

(w niektórych przypadkach nawet kilkunastokrotnie). Biorąc pod uwagę negatywny 

wpływ wysokich stężeń cząstek aerozolowych na samopoczucie osób użytkujących 

pomieszczenie, można wyciągnąć wniosek, że proces oczyszczania powietrza ma w tych 

lokalizacjach kluczowe znaczenie. Ogólne stężenie cząstek aerozolowych jest wyższe 

w pomieszczeniach, w których jest duży ruch użytkowników oraz w pomieszczeniach 

ogrzewanych [1]. Oznacza to, że jeżeli w danym pomieszczeniu w okresie zimowym 

będzie prowadzona duża ilość zajęć lub innych aktywności z udziałem dużej liczby osób, 

stężenie cząstek aerozolowych w powietrzu wzrośnie. Oprócz temperatury, stężenie 

cząstek aerozolowych jest zależne od wilgotności powietrza w pomieszczeniu. Cząstki 

duże (które powodują w organizmie człowieka łagodniejsze zmiany) częściej gromadzą 

się w pomieszczeniach wilgotnych i nagrzanych, natomiast cząstki małe (bardziej 

agresywnie działające na organizm ludzki) w pomieszczeniach o niskiej wilgotności [1]. 

Z powyższych informacji wynika, że pomieszczenia powinny być umiarkowanie wilgotne 

(45-60%) oraz były odpowiednio nagrzane (18-21C) [26]. 

7. Ozon i tlenki azotu w biurze 

Dopuszczalne stężenie ozonu w pomieszczeniu, w którym stale przebywają osoby, 

wynosi 0,1 mg/m3 [27]. Ozon jest gazem, którego największa ilość w pomieszczeniach 

jest generowana podczas pracy drukarek, kserokopiarek i innych urządzeń biurowych 

(choć w przypadku dwóch pierwszych urządzeń emisja jest największa). Ozon, mimo że 

jest gazem, którego cząsteczka składa się z atomów tlenu, jest gazem niekorzystnym dla 

zdrowia człowieka. Długotrwałe wdychanie ozonu może powodować kaszel oraz zawroty 

głowy. 

Drugim zanieczyszczeniem emitowanym podczas pracy drukarek i kserokopiarek są 

tlenki azotu. Tlenki azotu (NOx) są toksyczne. Dopuszczalne wartości stężeń poszcze-

gólnych tlenków azotu wynoszą [28]: 
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• dla tlenku azotu(II) (NO) – 3,5 mg/m3, 

• dla tlenku azotu(IV) (NO2) – 0,7 mg/m3. 
Pomimo iż urządzenia biurowe emitują niewielką ilość ozonu i tlenków azotu pod-

czas pracy ich ilość istotnie wzrasta wraz z natężeniem pracy. Ilość emitowanego O3 
i NOx nie stanowi zagrożenia, jeżeli pomieszczenie jest odpowiednio duże [28]. Przykła-
dowo, poziomy stężeń ozonu w pomieszczeniach biurowych Politechniki Śląskiej były 
w bezpiecznym zakresie od 0,012 do 0,035 mg/m3 [29]. Obserwacje poczynione przez 
inne osoby zajmujące się zagadnieniem stężeń zanieczyszczeń w powietrzu wewnętrz-
nym potwierdzają niski poziom ryzyka przekroczenia dopuszczalnych stężeń ozonu 
i tlenków azotu w biurach. 

Inaczej sytuacja wygląda w pomieszczeniach magazynowych. Tam ilość urządzeń 
biurowych generujących ozon jest niewielka, lecz gaz ten jest często stosowany w maga-
zynach żywności celem przedłużenia trwałości warzyw i owoców. W niektórych budyn-
kach przeprowadza się również ozonowanie pomieszczeń w celu ich zdezynfekowania. 
Po przeprowadzeniu ozonowania, pomieszczenia powinny być wietrzone przez dłuższy 
czas (do kilku godzin) celem usunięcia ozonu z pomieszczenia [29]. Poza szkodliwymi 
skutkami zdrowotnymi dla użytkowników, ozon może reagować z powierzchniami 
wewnątrz pomieszczeń, takimi jak dywany, linoleum, ubrania i meble, uwalniając lotne 
produkty utleniania, które mogą zwiększać szkodliwy wpływ na zdrowie. Jednym 
z przykładów jest reakcja O3 z lotnymi związkami organicznymi występującymi w wielu 
detergentach, w wyniku której powstają aldehydy [28], inne to reakcje z tlenkiem azotu 
i niektórymi wolnymi rodnikami. Warto tutaj podkreślić, że zanieczyszczenia wtórne 
mogą być bardziej szkodliwe niż pierwotne reagenty. 

8. Zjawisko smogu elektromagnetycznego 

Pole elektromagnetyczne jest zjawiskiem charakterystycznym dla urządzeń elek-
trycznych – zaczynając od telefonów komórkowych przez drukarki do specjalistycznych 
sprzętów medycznych. Czasami pole elektromagnetyczne w pomieszczeniu jest na tyle 
silne, że mówi się o zjawisku nazywanym smogiem elektromagnetycznym. Najbardziej 
narażone na powstawanie takiego smogu są pomieszczenia zawierające dużą ilość 
sprzętów elektronicznych, na przykład sale komputerowe. 

Badania mające na celu weryfikację wpływu pola elektromagnetycznego emitowa-
nego przez urządzenia na stan zdrowia podkreślają ich negatywne skutki zdrowotne. Na 
ich podstawie można wyciągnąć następujące wnioski [30]: 

• długotrwałe użytkowanie telefonów sprzyja rozwojowi glejaków; 

• długotrwałe przebywanie w pomieszczeniach o dużym natężeniu pola elektromag-
netycznego może sprzyjać rozwojowi guzów w mózgu; 

• długotrwałe przebywanie kobiet ciężarnych w pomieszczeniach o dużym natężeniu 
pola elektromagnetycznego może sprzyjać rozwojowi białaczki u dziecka; 

• pole elektromagnetyczne ma widoczny wpływ na aktywność mózgu, wywołując 
reakcję stresową i powodując zaburzenia ekspresji niektórych genów. 

Człowiek jest stale narażony na działanie pola elektromagnetycznego – jest ono 
obecne w kosmosie i organizm ma z nim ciągłą styczność. Jednakże w ilości emitowanej 
ze źródeł naturalnych nie stanowi ono zagrożenia. Gorzej jest, jeżeli następuje nagły, 
długotrwały wzrost ekspozycji w strefie zawierającej jego dodatkowe źródła, na przy-
kład wszelkiego typu urządzenia elektroniczne podłączone do sieci energetycznej (takie 
jak sztuczne oświetlenie, komputery, urządzenia drukujące), elementy zasilane za pomocą 
baterii i bliskie położenie linii wysokiego napięcia. 
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9. Ocena ryzyka zdrowotnego dla wybranych zanieczyszczeń gazowych 

Ilość różnych zanieczyszczeń powietrza wewnętrznego jest bardzo duża. W tabeli 3 
zestawiono najbardziej znane zanieczyszczenia gazowe oraz notowane wartości ich 
stężeń w pomieszczeniach biurowych. 

Tabela 3. Poziomy stężeń zanieczyszczeń w pomieszczeniach biurowych, jednostkowe ryzyko (IUR) oraz 

stężenie referencyjne (RfCi) dla inhalacyjnej drogi wchłaniania zanieczyszczeń 

Zanieczyszczenie Poziomy zanieczyszczeń 
w pomieszczeniach 
biurowych, μg/m3 

IUR, mg/m3 RfCi, mg/m3 Uwagi  Autorzy  

Akroleina 

4,8-6,6 

- 210-5 

 [1] 

2,5 ±1,1 lato 
[31] 

1,3 ±1 zima 

Aldehyd octowy 

4-7 

2,210-6 910-5 

 [1] 

6,4 ±2,2 lato 
[31] 

4,9 ±2 zima 

Benzaldehyd 

1,2-2,1  

- - 

 [1]  

1 ±0,5  [31] 

3  [32] 

Benzen 

7,4-31,8  

7,810-6 3,0210-2 

 [1] 

14 Wartość średnia [31] 

1,4 ±1,3 lato 
[31] 

2,1 ±1,7 zima 

2  [32] 

2,7 ±0,4 zima [33] 

2-butoksyetanol 

5,7 ±10 

- - 

lato 
[31] 

2,7 ±6,8 zima 

2  [32] 

1,4-dichlorobenzen 14,7-130,6 1,110-5 0,8  [1] 

Heksanal 
11 ±5 

- - 
lato 

[33] 
5 ±2,4 zima 

Ksyleny 

4,3-10,2 

- 0,1 

Największy 
zakres, 
zanotowany dla 
pomieszczeń 
pokrytych 
panelami 
podłogowymi 

[1] 

3,8 ±5,1 lato 
[31] 

3,3 ±3,7 zima 

3  [32] 

10,2 ±1,9 lato 
[33] 

10,5 ±0,2 zima 

Limonen 

4,7 ±4 

- - 

lato 
[31] 

19 ±18 zima 

3,4  [32] 

5,1 ±1,3 lato 
[33] 

13 ±2 zima 

Toluen 

15,3-21,3 

- 5 

 [1] 

35 Wartość średnia [31] 

8,1 ±8,5 lato 
[31] 

6,1 ±8,8 zima 

5,4 ±1,1 lato 
[33] 

7 ±0,7 zima 
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LZO – stężenia 

ogólne 

87,1 ±23,9 

- - 

Przed 

drukowaniem 

[34] 3670 ±2963,1 
Podczas 

drukowania 

1880,9 ±918 
Intensywne 

drukowanie 

Formaldehyd  

14,9-19,1 

1,310-5 8,910-3 

Wykładzina 

[1]  12,2-62,1 Panele podłogowe 

6,9-9,1 Płytki ceramiczne 

35,5 
Wartość średnia, 

Bangkok  
[21]  

32 
Wartość średnia, 

HongKong  
[35]  

16 ±7,6 lato 
[31]  

8,1 ±4,1 zima 

17 ±3 lato 
[33] 

15 ±0,9 zima 

PM10  

72,27 ±53,26 

- - 

Przed 

drukowaniem 

[34] 83,01 ±60,78 
Podczas 

drukowania 

102,99 ±77,03 
Intensywne 

drukowanie 

0,1-21  zima 
[33]  

2,9-21,8  lato 

PM2,5  

46,98 ±44,68 

- - 

Przed 

drukowaniem 

[34] 49,5 ±41,24 
Podczas 

drukowania 

75,07 ±70,13 
Intensywne 

drukowanie 

2,7-3,4 Finlandia 
[31]  

17-32 Węgry 

5,4-17,6 Biuro 

[36]  32-63,2 
Pomieszczenie 

drukarskie 

36,8-51,5 Archiwum 

0,4-5 zima 
[33]  

0,5-4,2 lato 

PM1  

36,87 ±39,36 

- - 

Przed 

drukowaniem 

[34] 38,89 ±35,7 
Podczas 

drukowania 

63,51 ±67,92 
Intensywne 

drukowanie 

NO2 

16 ±5,1 

- - 

lato 
[33]  

18 ±6,7 zima 

19 ±2 lato 
[33]  

25 ±0,5 zima 

O3 

13-98  

- - 

  [36]  

12-35    [29]  

71,1 ±41,1 
Przed 

drukowaniem 
[34] 
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70 ±40 
Podczas 

drukowania 

74,4 ±43,9 
Intensywne 

drukowanie 

9 ±9,7 lato 
[31]  

3,9 ±5 zima 

4,2 Turcja 

[37]  8,6 Europa 

16 Malezja 

11±3 lato [33]  

Źródło: opracowanie własne na podstawie [1, 21, 29, 31-40]. 

W celu zbadania czy oraz jakie zanieczyszczenia gazowe mogą stanowić zagrożenie 

zdrowotne dla osób przebywających przez długi okres w pomieszczeniu, dokonano 

oszacowania ryzyka zdrowotnego dla wybranych zanieczyszczeń gazowych. Oszacowanie 

ryzyka zdrowotnego wywołanego ekspozycją na zanieczyszczenia powietrza przepro-

wadzono zgodnie z zaleceniami EPA dla inhalacyjnej drogi wchłaniania [38, 39]. Wzięto 

pod uwagę zanieczyszczenia, dla których znane są poziomy stężeń w pomieszczeniach 

biurowych, natomiast nie uwzględniono cząstek aerozolowych. Zgodnie z zaleceniami 

EPA [38, 39] wyznaczono stężenie narażenia ang. exposure concentration (ECinh): 

𝐸𝐶𝑖𝑛ℎ =
𝐶∙𝐸𝑇∙𝐸𝐹∙𝐸𝐷

𝐴𝑇
       (1) 

gdzie: C – średnie stężenie zanieczyszczenia w g/m3, ET – czas ekspozycji w godzinach na dobę (8 h/dzień), 

EF – częstotliwość ekspozycji (250 dni/rok), ED – czas trwania narażenia w jednym miejscu (10 lat),  

AT – średni czas (dla ryzyka nierakotwórczego AT = ED  365 dni  24 h/dzień oraz dla ryzyka kancerogenezy 

AT = 70 lat  365 dni/rok  24 h/dzień). 

Obliczenia zostały wykonane dla 8 godzin i 250 dni, ponieważ jest to czas, jaki prze-

ciętnie człowiek wykonuje pracę w ciągu roku. Uwzględniony został również średni 

łączny okres pracy w jednym miejscu (10 lat).  

W celu dokonania oceny ryzyka nierakotówczego wykorzystano iloraz zagrożenia 

ang. hazard quotient (HQ) zdefiniowany jako stosunek poziomu narażenia dla pojedyn-

czej substancji do dawki referencyjnej tej substancji, przy której nie oczekuje się nega-

tywnych skutków, zgodnie z bazą EPA Integrated Risk Assessment System [40]: 

𝐻𝑄𝑖𝑛ℎ =
𝐸𝐶𝑖𝑛ℎ

𝑅𝑓𝐶𝑖∙1000
      (2) 

gdzie: RfCi – stężenie referencyjne dla inhalacji (w mg/m3), wartości zebrane w tabeli 2. 

Aby ocenić ogólny potencjał ryzyka nierakotwórczego wynikającego z narażenia na 

wiele substancji, określono wskaźnik zagrożenia ang. hazard index (HI) jako sumę HQ, 

zakładając skutki addytywne. HI jest sumą ilorazów zagrożeń dla substancji, które 

wpływają na ten sam narząd docelowy lub układ narządów. Podobnie jak w przypadku 

ilorazu zagrożeń, łączne narażenie poniżej HI równego 1,0, uzyskanego przy użyciu 

ilorazów zagrożeń dla narządów docelowych, prawdopodobnie nie spowodują nieko-

rzystnych skutków zdrowotnych innych niż nowotworowe w ciągu całego życia nara-

żenia [41]. 

𝐻𝐼 = ∑ 𝐻𝑄𝑖
1         (3) 
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Spośród zanieczyszczeń gazowych, których stężenia zostały zmierzone w pomiesz-

czeniach biurowych, ryzyko zdrowotne nierakotwórcze jest związane z występowaniem 

akroleiny, aldehydu octowego, benzenu, 1,4-dichlorobenzenu, ksylenów, toluenu i formal-

dehydu. Najwyższym ryzykiem niekancerogennym charakteryzuje się akroleina i aldehyd 

mrówkowy (rys. 1). Zarówno minimalne, jak i maksymalne wskaźniki zagrożenia dla 

akroleiny i aldehydu mrówkowego przekraczają wartość 1,0, co wskazuje na wysokie 

prawdopodobieństwo wystąpienia niekorzystnych skutków zdrowotnych. Sumaryczne 

ryzyko związane z narażeniem na zanieczyszczenia gazowe w biurach przekracza 

wartość 1, co oznacza, że ekspozycje długoterminowe (w naszych obliczeniach założono 

10 lat przez 250 dni w roku i 8 h dziennie) mogą skutkować występowaniem negatyw-

nych efektów zdrowotnych u użytkowników tych pomieszczeń. Jest ono na tyle niepo-

kojące, że należy podejmować działania w celu zmniejszenia narażenia.  

  
Rysunek 1. Wartości ilorazów zagrożeń (HQ i HQ) dla ryzyka nierakotwórczego i zintegrowanego ryzyka 

rakotwórczego dla substancji gazowych wchłanianych drogą inhalacyjną dla próbek pobranych 

w pomieszczeniach biurowych [opracowanie własne]  

Ryzyko kancerogenezy (CR, ang. carcinogenic risk) odpowiada prawdopodobień-

stwu, że u danej osoby rozwinie się jakikolwiek rodzaj nowotworu w wyniku narażenia 

na potencjalny czynnik rakotwórczy. W celu obliczenia CR, dawkę mnoży się przez 

jednostkowe ryzyko dla drogi inhalacyjnej: 

𝐶𝑅𝑖𝑛ℎ = 𝐸𝐶𝑖𝑛ℎ ∙ 𝐼𝑈𝑅       (4) 

gdzie: IUR – jednostkowe ryzyko dla drogi inhalacyjnej (mg/m3), wartości zebrane w tabeli 2. 

W przypadku wielu czynników rakotwórczych CR dla każdego czynnika rakotwór-

czego są dodawane w celu uzyskania zintegrowanych wartości wskaźników CR (przy 

założeniu skutków addytywnych). Akceptowalne ryzyko nowotworowe występuje 

w zakresie 10-6-10-4, natomiast dopuszczalna wartość ryzyka wynosi <10-6. 

Spośród analizowanych zanieczyszczeń ryzyko kancerogenezy wyznaczono dla 

aldehydu octowego (3-510-10), benzenu (4-810-9), 1,4-dichlorobenzenu (510-9-510-8) 

i formaldehydu (310-9-310-8). Dla żadnego z tych zanieczyszczeń, jak również dla 

współczynnika zintegrowanego (sumarycznego) nie przekroczono poziomu 10-6, co 

oznacza brak wystąpienia ryzyka nowotworowego w przypadku wykonywania pracy 

biurowej przez okres 10 lat.  

  



Charakterystyka zanieczyszczeń pochodzących z materiałów konstrukcyjnych  

oraz innych źródeł wewnętrznych w pomieszczeniach biurowych 
 

197 

10. Wnioski 

Ilość dostępnych źródeł informacji na temat zanieczyszczeń powietrza wewnętrznego 

jest duża. Jednakże dostępność danych dotyczących pomieszczeń biurowych jest ograni-

czona. Przedstawione zakresy stężeń zanieczyszczeń w powietrzu wewnętrznym nie 

wydają się wysokie, ale należy wziąć pod uwagę zarówno czas narażenia użytkowników 

przebywających w pomieszczeniach biurowych, jak i to, że użytkownik często narażony 

jest na działanie dużej ilości substancji jednocześnie. Osoby zatrudnione na stanowiskach 

biurowych często skarżą się na zmęczenie, duszności, bóle i zawroty głowy, drażliwość, 

obniżenie zdolności koncentracji uwagi, zaburzenia pamięci, podrażnienie błon śluzo-

wych oczu i górnych dróg oddechowych, zmiany skórne oraz nieżyty dróg oddechowych. 

Objawy te często znikają wkrótce po opuszczeniu budynku. Stanowi to potwierdzenie 

znaczenia materiałów i urządzeń w procesie kształtowania jakości środowiska wewnątrz 

pomieszczeń biurowych. Aby zmniejszyć udział zanieczyszczeń powietrza wewnątrz 

pomieszczeń, dużą rolę odgrywają projektanci i wykonawcy, którzy mogą istotnie 

zmniejszyć liczbę źródeł emisji w pomieszczeniach biurowych. 

Podziękowania 

Projekt finansowany przez Politechnikę Śląską w formie dofinansowania kształcenia 

zorientowanego projektowo − PBL, w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – 
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Charakterystyka zanieczyszczeń pochodzących z materiałów konstrukcyjnych 

oraz innych źródeł wewnętrznych w pomieszczeniach biurowych 

Streszczenie 

Jesteśmy świadkami stałego wzrostu liczby dostępnych źródeł informacji na temat różnego typu zanieczyszczeń 

obecnych w pomieszczeniach zamkniętych. Z tego powodu istotna jest stała analiza i sortowanie dostępnych 

artykułów i doniesień. Źródła te mogą zawierać informacje dotyczące ogólnych emisji różnych związków 

chemicznych przez dane źródła oraz aktualizacje dopuszczalnych stężeń danej substancji w powietrzu w celu 

ochrony zdrowia użytkowników. W artykule przeanalizowano źródła literaturowe, dotyczące emisji związ-

ków chemicznych z różnych materiałów konstrukcyjnych i wykończeniowych. Skupiono się na informacjach 

dotyczących emisji formaldehydu, radonu, aerozoli, ozonu oraz tlenków azotu, a także wpływ zjawiska smogu 

elektromagnetycznego na zdrowie człowieka. Zaobserwowano wyraźne różnice między wynikami badań, 

które zostały przeprowadzone w różnych miejscach na kuli ziemskiej, co potwierdza konieczność usystema-

tyzowania dostępnych źródeł informacji. 

Słowa kluczowe: emisja zanieczyszczeń z materiałów konstrukcyjnych, jakość powietrza wewnętrznego, 

pomieszczenia biurowe 

The characteristic of emission of pollutants from construction materials and other 

internal sources in office spaces 

Abstract 

We are the witnesses of a constant growth of the number of available information sources about different 

types of pollutants that are present in confined spaces. Because of that, a constant sort and analysis of 

available articles and reports is essential. These sources can contain information about overall chemical 

compounds emission rates from specific sources and updates of allowed concentrations of a specific sub-

stance in the air in order to protect human health. In this article, literature sources about chemical compounds 

emission rates from different building and covering materials were analyzed. The main focus was set on 

information about formaldehyde, radon, aerosol, ozone and nitrogen oxides emission and effects of electro-

magnetic smog on office building occupants. During the analysis, clear differences between test results made 

in different places on the globe were observed, which confirms a necessity of available information sources 

systematization. 

Keywords: emissions from construction materials, indoor air quality, office space 



 

200 

Patrycja Kowalik1, Dorota Kopyto2, Mateusz Ciszewski3, Szymon Orda4,  

Julita Sztandera5, Katarzyna Leszczyńska-Sejda6 

Inhibitory w technologii elektrorafinacji miedzi 

1. Miedź 

Miedź (Cu, łac. cuprum) jest czerwonobrązowym metalem nieżelaznym, o bardzo 

dobrym przewodnictwie cieplnym – 394 W/(m·K) i elektrycznym – 59 MS/m. Gęstość 

miedzi wynosi 8,96 g/cm³, a jej temperatura topnienia to 1085°C [1, 2]. Metal ten posiada 

właściwości antybakteryjne; jest plastyczny, miękki, kowalny, ciągliwy, odporny na 

korozję oraz łatwo tworzy stopy [3]. 

Produkcja miedzi rozpoczyna się od wydobycia rud miedzionośnych. Po wydobyciu, 

rudy są kruszone i mielone, a następnie kierowane do procesu wzbogacania flotacyjnego. 

Tak otrzymane i wzbogacone koncentraty miedzi, zawierają 20-30% Cu. Kolejne ope-

racje jednostkowe obejmują wytop pirometalurgiczny w piecach hutniczych. Produktem 

jest miedź o zawartości ~99% Cu, która następnie w formie anod miedzianych, kiero-

wana jest do procesu elektrorafinacji. Z kolei do przerobu niskogatunkowych rud mie-

dzionośnych stosowane są metody hydrometalurgiczne: ługowanie, ekstrakcja rozpuszczal-

nikowa oraz elektrowydzielanie (technologia SX-EW – Solvent Extraction-Electro-

winning) [4]. ICSG szacuje, że w 2020 roku produkcja miedzi rafinowanej metodami 

metalurgicznej obróbki koncentratów stanowiła 84%, a technologia SX-EW 16% całko-

witej produkcji miedzi rafinowanej [4]. 

Produkcja miedzi, pochodząca z produkcji górniczej (przy wykorzystaniu metalur-

gicznej obróbki koncentratów i technologii SX-EW), jest określana mianem „pierwotnej 

produkcji miedzi”. Z kolei produkcja miedzi, przypisywana recyklingowi złomu jest 

klasyfikowana jako „wtórna produkcja miedzi”. Światowa produkcja miedzi z recyklingu 

stanowiła w 2020 roku 17% całkowitej produkcji miedzi rafinowanej [4]. 

Całkowita produkcja miedzi z surowców pierwotnych w 2020 roku wyniosła 

20,6 mln ton. Głównymi producentami miedzi z surowców pierwotnych w świecie są m.in.: 

Chile, Peru, Chiny, USA, Australia, Zambia, Meksyk, Kazachstan, Kanada, Indonezja czy 

Polska [4, 5]. Co więcej, w 2020 roku światowa produkcja pochodząca z hut miedzi 

(miedź blister i anodowa) osiągnęła 21,1 mln ton. W kategorii tej dominują Chiny, które 

odpowiadały za prawie 50% tej produkcji. Innymi państwami były Japonia, Chile, Rosja, 
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Zambia, Korea Południowa czy Polska. Z kolei, produkcja miedzi elektrolitycznej 

w 2020 roku wyniosła 24,5 mln ton, tutaj również największym producentem były 

Chiny, których zdolność produkcyjna przekroczyła 10 mln ton miedzi. W Polsce rocznie 

produkowane jest ponad 550 tys. ton miedzi elektrolitycznej [4, 5]. 

Od początku XX wieku zapotrzebowanie na miedź stale rośnie i jest ściśle związane 

z rozwojem światowej gospodarki. Szacuje się, że w 2030 roku poziom zapotrzebowania 

na ten metal będzie dwukrotnie wyższy od obecnego [6]. 

Miedź stosowana jest w sektorze elektrycznym, elektronicznym oraz energetycznym, 

budownictwie, przemyśle motoryzacyjnym, maszynach i urządzeniach przemysłowych, 

mennictwie, telekomunikacji, aranżacji wnętrz, wyrobach powszechnego użytku (np. 

klamki) czy do produkcji stopów. Miedź ze względu na swoje właściwości jest wykorzy-

stywana praktycznie we wszystkich gałęziach przemysłu [4, 7]. 

2. Proces elektrorafinacji miedzi 

Obecnie ponad 80% światowej produkcji miedzi rafinowanej otrzymuje się przy 

wykorzystaniu metody pirometalurgicznego wytopu, a następnie technologii elektrora-

finacji. Elektrolityczna rafinacja miedzi jest jednym z najstarszych procesów elektroche-

micznych stosowanych w przemyśle [4, 8]. 

Miedź anodowa, poddawana procesowi elektrorafinacji, jest w istocie stopem poli-

metalicznym, zawierającym ~99% Cu. Pozostałe składniki stopu (~1%), zwane zanie-

czyszczeniami, występują w postaci roztworów stałych z miedzią lub tworzą związki 

tlenkowe albo międzymetaliczne, kumulujące się na granicach ziaren miedzi. Są nimi 

głównie: nikiel, ołów, antymon, arsen, bizmut, żelazo, cyna, srebro, złoto, siarka, tlen, 

selen czy tellur. Rodzaj i ilość zanieczyszczeń w miedzi anodowej, wyznacza sposób 

prowadzenia procesu oraz często limituje możliwość produkcji katod najwyższej jakości. 

Zanieczyszczenia miedzi anodowej, w większości, obniżają jej przewodnictwo elek-

tryczne, dlatego zachodzi konieczność ich usunięcia przy wykorzystaniu technologii 

rafinacji elektrolitycznej [4, 9]. 

Ogólny przebieg procesu elektrorafinacji miedzi przedstawiono na rysunku 1. Wanny 

elektrolityczne wypełniane są elektrolitem, którego głównymi składnikami jest H2SO4 

oraz CuSO4. Następnie wanny elektrolityczne zbrojone są w elektrody – katody, pod-

łączane do ujemnego bieguna źródła prądu oraz anody do dodatniego [10]. 

 
Rysunek 1. Ogólny przebieg procesu elektrorafinacji miedzi [10] 
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W wyniku przepływu prądu następuje roztwarzanie anod i równoważne wydzielanie 

miedzi katodowej. Zanieczyszczenia z anod częściowo ulegają roztworzeniu w elektrolicie, 

częściowo przechodzą do tworzącego się szlamu anodowego, pozostając na powierzchni 

anod lub opadając na dno wanien elektrolitycznych [11]. 

Przebieg procesu elektrorafinacji miedzi, uzyskiwana jakość i czystość miedzi kato-

dowej oraz wskaźniki techniczno-ekonomiczne procesu uzależnione są od składu elektro-

rafinowanych anod i elektrolitu, gęstości prądu, temperatury, natężenia i sposobu prze-

pływu elektrolitu przez wanny, katody początkowej czy rodzaju i aktywności substancji 

organicznych (inhibitorów) wprowadzanych do elektrolitu [12, 13]. 

3. Inhibitory procesu elektrorafinacji miedzi 

Inhibitory procesu elektrorafinacji miedzi są to substancje organiczne, które wprowadza 

się do elektrolitu w sposób ciągły w postaci roztworów wodnych w czasie trwania 

procesu elektrorafinacji. Zadaniem inhibitorów organicznych jest: 

• rozdrobnienie struktury krystalicznej osadu katodowego miedzi;  

• zahamowanie wzrostu i likwidacja narostów dendrytycznych (tzw. dendrytów) na 

powierzchni i obrzeżach katod; 

• ograniczenie wbudowywania zanieczyszczeń w strukturę elektroosadzanej Cu. 

W czasie trwania procesu elektrorafinacji, miedź wydziela się na katodzie w postaci 

kryształów, które mają skłonność do przerastania w nieregularne formy w kształcie 

kulek, szyszek czy grubych narostów. Formy te, posiadają zdolność do wychwytywania 

szlamów, znajdujących się w postaci zawiesiny w elektrolicie, zanieczyszczając miedź. 

Co więcej, dendryty są główną przyczyną powstawania zwarć między elektrodami. Ich 

narastaniu przeciwdziałają, wprowadzane do elektrolitu, inhibitory, w celu nadania odpo-

wiedniej struktury katod i uzyskania drobnoziarnistych, gładkich osadów [8, 14]. Do 

znanych inhibitorów organicznych procesu elektrorafinacji miedzi, stosowanych obecnie 

w światowym przemyśle elektrorafineryjnym należą: klej kostny, tiomocznik, avitone. 

Na podstawie okresowo publikowanych danych przeglądowych można określić pewne 

zależności stosowanych inhibitorów w światowych elektrorafineriach miedzi. Na rysun-

ku 2 przedstawiono dawki dozowania inhibitorów oraz stosowaną gęstość prądową 

w światowych elektrorafineriach miedzi, na przestrzeni lat [8, 14, 15]. 

 
Rysunek 2. Dawki dozowania inhibitorów organicznych oraz stosowana gęstość prądu w przemyśle 

elektrorafineryjnym miedzi na przestrzeni lat [8] 
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Historycznie ilość stosowanego dodatku kleju kostnego do procesu elektrorafinacji 
miedzi wzrosła zauważalnie od 1955 do 1985 roku z poziomu około 60 g/tCu do 85 g/tCu. 
W latach 1985-2010 poziom dozowania tej substancji utrzymywał się w zakresie 85-89 g/tCu. 
W ostatnim czasie jego użycie spadło do wartości około 75 g/tCu. Dozowanie tiomocz-
nika od 1985 roku do chwili obecnej stale wzrasta. W przypadku inhibitora avitone, ilość 
jego dozowania do elektrolitu w procesie elektrorafinacji miedzi utrzymuje się stosun-
kowo na stałym i zarazem niskim poziomie około 20 g/tCu. Obserwowany jest również 
stały wzrost gęstości prądu procesu elektrorafinacji miedzi na przestrzeni ostatnich 
kilkudziesięciu lat [8]. 

Substancją nieorganiczną, która również jest klasyfikowana jako inhibitor procesu 
elektrorafinacji miedzi i stosowana jest w światowych elektrorafineriach miedzi, są jony 
chlorkowe, które wpływają na poprawę morfologii i rozjaśniają osady katodowe 
w połączeniu z innymi dodatkami organicznymi [14, 16]. 

Na podstawie zestawienia Moatsa z 2019 roku [14] przedstawiono w formie tabe-
larycznej porównanie średnich ilości dawek dozowania inhibitorów, wprowadzanych do 
procesu elektrorafinacji w elektrorafineriach światowych w latach 1999-2019. Poniższe 
zestawienie przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1. Średnie ilości inhibitorów dozowanych do procesu elektrorafinacji miedzi w latach 1999-2019 

Rodzaj inhibitora, 
g/tCu 

Lata 

1999 2003 2007 2010 2013 2016 2019 

klej kostny 85 84 83 92 79 71 81 

tiomocznik 63 63 65 76 75 83 83 

avitone 29 18 16 18 13 16 15 

HCl lub NaCl nie oznaczono 71 89 99 63 71 71 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [14]. 

W ostatnich latach w Polsce obserwowany jest spadek zanieczyszczeń (As, Sb, Bi, 
Pb, Ni, Ag, Se, Te, Fe i S) w produkowanej miedzi katodowej. Wzrost czystości miedzi 
katodowej jest wynikiem postępów w technologii, rozwojowi automatyzacji, kontrolo-
waniu procesu, oprzyrządowaniu, a przede wszystkim zrozumieniu podstawowej roli 
i mechanizmów, związanych z dodatkiem inhibitorów w procesie elektrorafinacji. 
Maksymalna dopuszczalna ilość zanieczyszczeń dla katody miedzianej klasy 1 według 
normy ASTM B115-10 wynosi 65 ppm [8, 17]. 

Na podstawie opracowania Hiskey z 2019 roku [8] określone zostały zakresy ilości 
dozowanych inhibitorów stosowane obecnie w światowych elektrorafineriach miedzi. 
Dla kleju kostnego jest to zakres 35-350 g/tCu, tiomocznika 30-140 g/tCu, avitone 0-60 g/tCu, 
chlorków (NaCl lub HCl) 60-90 g/tCu. 

3.1. Klej kostny 

Klej kostny (zwierzęcy) to klej otrzymywany z kości zwierzęcych oraz odpadów 
skórnych. Jest substancją białkową, polipeptydową o budowie łańcuchowej (rys. 3): 

 
Rysunek 3. Budowa cząsteczki kleju kostnego [18] 
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Kleje zbudowane są z łańcuchów peptydowych tzn. aminokwasów połączonych 

wiązaniami peptydowymi. Przyjmuje się, że łańcuch peptydowy o masie cząstkowej do 

10 000 nosi nazwę polipeptydów, peptydy o masie większej są białkami, o masie 

mniejszej, w zależności od liczby połączonych aminokwasów to dipeptydy, tripeptydy, 

itd. Cechą charakterystyczną cząstek białkowych polipeptydowych jest zdolność do 

ulegania hydrolizie w środowisku wodnym przy niskim pH roztworu oraz podwyższonej 

temperaturze. W takich warunkach łańcuchy peptydowe ulegają rozszczepieniu. Białka 

przechodzą w roztworze w polipeptydy, dalej peptydy i w końcowej fazie w pojedyncze 

aminokwasy. W elektrolicie miedziowym istnieje więc mieszanina produktów hydrolizy 

kleju, o różnej długości łańcuchów peptydowych. Przekształcanie się substancji białko-

wych zachodzące, zależnie od warunków, z różną prędkością jest jednym z głównych 

powodów trudności w badaniu ich zachowania w roztworze i ostatecznie oznaczeniu 

dokładnego stężenia kleju kostnego w elektrolicie [18, 19]. 

Klej zwierzęcy jest głównym inhibitorem wyrównującym – co oznacza, że jest dodat-

kiem powodującym wygładzenie struktury otrzymywanej miedzi katodowej. Dodatek 

kleju do elektrolitu miedziowego powoduje wzrost polaryzacji katody, czyli przesunięcie 

potencjału w kierunku ujemnym względem elektrody niespolaryzowanej. Polaryzujący 

efekt obserwowany jest już od najmniejszych ilości kleju w elektrolicie i zwiększa się 

on wraz ze wzrostem stężenia. Teoria działania kleju oparta jest na mechanizmie adsorp-

cyjno-desorpcyjnym przebiegającym na katodzie. Aktywne, dodatnio naładowane 

cząstki kleju adsorbowane są szczególnie intensywnie na mikrowypukłościach po-

wierzchni tj. krawędziach mikrokryształów, ostrzach, narostach, o lokalnie najwyższej 

gęstości prądu i potencjale polaryzacji. Adsorpcja cząstek protein powoduje lokalne 

zwiększenie rezystencji, a więc i zmniejszenie natężenia prądu, co w efekcie prowadzi 

do wyrównania powierzchni katody. Obrazowo efekt wyrównującego działania kleju 

przedstawiono na rysunku 4 [18, 20]. 

 
Rysunek 4. Schematyczne rozmieszczenie cząstek kleju na powierzchni katody [18] 

Po osiągnięciu wyrównania mikrowypukłości, gęstość prądu, a zatem i potencjał pola-

ryzacji w tym miejscu zmniejsza się i następuje desorpcja molekuł inhibitora. Zresor-

bowane molekuły mogą migrować na kolejne miejsca powierzchni katody o podwyż-

szonym potencjale polaryzacji. Proces ten może się powtarzać do momentu aż molekuły 

kleju nie ulegną degradacji w wyniku hydrolitycznego rozpadu pod wpływem wysokiej 

temperatury elektrolitu i kwasowości roztworu. Degradacja kleju wiąże się również 

z zanikiem jego wpływu na potencjał polaryzacji katody miedzianej. Zaprezentowany 

mechanizm inhibitującego działania cząstek kleju prowadzi do wniosku o konieczności 

ciągłego wprowadzania roztworu kleju do elektrolitu w procesie elektrorafinacji z uwagi 

na postępującą jego hydrolizę [20, 21]. Ilość wprowadzanego kleju powinna zapewnić 

efektywne blokowanie na katodzie wyłącznie miejsc o lokalnie zwiększonej gęstości 

prądu i podwyższonym potencjale. Zbyt duża ilość kleju w roztworze może zablokować 

całą powierzchnię katody, co uniemożliwia opisany przebieg mechanizmu wyrówny-
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wania mikrowypukłości, zbyt mała zaś nieskutecznie wyrównuje obecne na katodzie 

nierówności. Nadmierne stężenie kleju kostnego prowadzi do szorstkości, prążkowania 

i łamliwości otrzymywanych katod. Natomiast zbyt niskie stężenie powoduje powsta-

wanie bąbli. Optymalne ilości dozowanego kleju, na ogół dobierane są w oparciu o obser-

wację powierzchni katod i doświadczenie technologa. System ten nie zapewnia możli-

wości właściwej optymalizacji procesu [21]. 

Na rysunku 5 przedstawiono defekty miedzi katodowej, powstałe w procesie elektro-

rafinacji w skali przemysłowej, spowodowane złym doborem stężenia kleju kostnego 

w procesie elektrorafinacji: a) bąble na powierzchni katody, b) osad szlamu anodowego 

wbudowany w strukturę katody oraz c) dendryty na krawędziach katod [15, 22]. 

 
Rysunek 5. Defekty miedzi katodowej a) bąble na powierzchni katody, b) osad szlamu anodowego 

wbudowany w strukturę katody, c) dendryty na krawędziach katod [15, 22] 

3.2. Tiomocznik 

Tiomocznik jest białą substancją krystaliczną, charakteryzującą się stabilnością i dobrą 

rozpuszczalnością w wodzie. Jego rozpuszczalność wzrasta wraz z podwyższeniem 

temperatury. Zaliczany jest do grupy inhibitorów blaskotwórczych, wpływających na 

orientację kryształów miedzi, tak aby otrzymać strukturę drobnokrystaliczną. Cząsteczki 

tiomocznika adsorbują się na powierzchni katody i zapobiegają wzrostowi kryształów. 

Uważa się, że mechanizm działania tiomocznika zachodzi poprzez redukcję jonów Cu2+ 

do jonów Cu+ na powierzchni katody. Dodatek tiomocznika występuje w roztworze 

elektrolitu w formie kompleksów, głównie z jonami miedzi (I) i (II), a inhibitowanie 

wzrostu kryształów przypisuje się właśnie związkom kompleksowym tiomocznika, 

zwłaszcza zaś kompleksom z Cu+. Podobne działanie inhibitujące wzrost kryształów 

miedzi posiada dwusiarczek formamidyny będący produktem chemicznego lub elektro-

chemicznego utlenienia tiomocznika [23, 24]. 

Tworzenie kationowych kompleksów tiomocznika z Cu+ na powierzchni katody, 

umożliwia produkcję katod zwartych o drobnoziarnistej, gładkiej, gęstej i jednolitej 

strukturze. Wpływ tiomocznika na potencjał polaryzacji różni się od wpływu kleju 

kostnego. Niskie jego zawartości w roztworze elektrolitu, do ok. 20 mg/dm3, wpływają 

depolaryzująco na proces katodowy. Wzrost stężenia powyżej 30 mg/dm3, powoduje 

polaryzację, czyli wzrost nadnapięcia katodowego. Jeżeli stężenie tiomocznika wzrasta, 

przeważa powierzchniowa adsorpcja i zwiększa się nadnapięcie. W tej sytuacji zanika 

omówiony wcześniej mechanizm, tworzy się struktura dendrytyczna, a otrzymany osad 
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katodowy jest złej jakości, w wyniku progresywnego wbudowywania się CuS w struk-

turę katod [24, 25]. 

Rozdrabniający wpływ tiomocznika i jego kompleksów, na strukturę krystaliczną 

osadzanej miedzi elektrolitycznej, wiąże się ze zjawiskiem stymulacji procesu nukleacji 

trójwymiarowej. Oznacza to, że w obecności tiomocznika, w określonym przedziale jego 

zawartości w elektrolicie i przy niskim potencjale polaryzacji, następuje intensywne 

tworzenie się cząstek przestrzennych miedzi, na elektrodzie, będących zaczątkiem 

nowych kryształów [26-28]. 

Dodatek tiomocznika do elektrolitu jest jednym ze źródeł zawartości siarki w kato-

dach. Udział siarki pochodzącej z tiomocznika zależy od jego stężenia w elektrolicie. 

Przy stężeniu tiomocznika 1,5-2,0 mg/dm3 około 50% siarki stwierdzonej w katodach 

pochodzi z tiomocznika. Przy stężeniu tiomocznika ~0,5 mg/dm3 jego ilość redukuje się 

do około 10-15%. Ze zmniejszeniem stężenia tiomocznika jego rola w procesie wprowa-

dzania siarki do katod maleje znacząco, co jest oczywiście zjawiskiem korzystnym, 

które prowadzi do otrzymywania katod Cu o wysokiej czystości [29, 30]. 

3.3. Avitone 

Avitone jest środkiem powierzchniowo-czynnym, będącym sulfonianem sodu na 

bazie węglowodorów. Stosuje się go w połączeniu z klejem, w celu uzyskania zwartego, 

gładkiego osadu na katodzie. Działa również jako detergent, zwilżając tłuste plany na 

anodach i katodach. Zbyt małe stężenie avitone powoduje zanieczyszczenie katody, 

poprzez wbudowywanie szlamów w jej powierzchnię, które powodują ciemnienie dolnej 

części powierzchni elektrowydzielanej miedzi. Avitone zaliczany jest do grupy 

inhibitorów rozdrabiających ziarno miedzi [31]. 

W literaturze odnaleźć można informacje dotyczące wpływu inhibitora avitone na 

czas pasywacji elektrorafinowanych anod. Wraz ze wzrostem stężenia avitone w elektro-

licie anody stawały się bardziej podatne na pasywację (skracał się czas pasywacji). 

Przykładem mogą być wyniki prób przedstawione na rysunku 6 dotyczące badań czasu 

pasywacji miedzi elektrolitycznej oraz anod przemysłowych w funkcji stężenia avitone, 

wprowadzanego do elektrolitu w procesie elektrorafinacji miedzi [32]. 

 
Rysunek 5. Zależność czasu pasywacji miedzi elektrolitycznej oraz anod wykonanych z przemysłowej miedzi 

anodowej w funkcji stężenia avitone, wprowadzanego do elektrolitu miedziowego w procesie elektrorafinacji 

miedzi [32] 
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Skrócenie czasu pasywacji, wraz ze wzrostem stężenia avitone w elektrolicie, wy-

musza w światowej praktyce elektrorafineryjnej stosowanie niskich dawek dozowania 

tego inhibitora, w ilościach, które nie przekraczają 20 gramów na tonę miedzi katodowej 

[14]. 

3.4. Chlorki 

Chlorki, stosowane są w elektrorafineriach miedzi głównie dla strącania jonów 

srebra, będących w elektrolicie, które w postaci trudno rozpuszczalnego chlorku srebra 

przechodzą z roztworu do szlamu anodowego. Pomimo iż są to substancje nieorganiczne, 

zalicza się je również do grupy inhibitorów, rozdrabniających ziarno miedzi. Chlor doda-

wany do elektrolitu miedziowego w postaci wodnych roztworów NaCl lub HCl wystę-

puje w postaci jonowej, a także kompleksów z Cu+ i Cu2+, a także z tiomocznikiem. Jony 

chlorkowe mogą wiązać się również z innymi składnikami elektrolitu w postaci rozpusz-

czalnych lub nierozpuszczalnych związków [33, 34]. 

Jon chlorkowy posiada polaryzujące działanie na potencjał polaryzacji katody mie-

dzianej. Jony chlorkowe, wprowadzane do elektrolitu miedziowego z dodatkami (klejem 

kostnym i tiomocznikiem), powodują wygładzanie powierzchni otrzymywanego osadu 

katodowego oraz zmniejszenie wymiarów ziarn krystalicznych [35-37]. 

3.5. Inne inhibitory 

Pomimo tego, że obecnie głównymi inhibitorami stosowanymi z powodzeniem od 

wielu lat w elektrorafineriach miedzi w procesie elektrorafinacji są klej kostny, tiomocz-

nik, avitone i jony chlorkowe, to badacze na całym świecie wciąż poszukują nowych 

substancji organicznych, które mogłyby zastąpić bądź wyeliminować wady, czy ulepszyć 

wpływ obecnie stosowanych inhibitorów. Substancje te, poddawane są szerokiemu 

spektrum badań w skali laboratoryjnej Wspólną cechą prowadzonych eksperymentów 

zastosowania nowych substancji, w charakterze inhibitorów, jest chęć zastąpienia lub 

zmniejszenia dawek obecnie stosowanych dodatków, w krajowych i światowych elektro-

rafineriach miedzi, które posiadają liczne wady i niedogodności. 

Przykładem takiego zestawu może być chlorek choliny, polimer heksametylenogua-

nidyny oraz dwuetylosafranina, które stały się przedmiotem polskiego opisu patento-

wego PL218156 [44]. Badania elektrorafinacji miedzi z tym zestawem prowadzono 

w skali laboratoryjnej. Zaletą tego wynalazku była możliwość całkowitego wyelimino-

wania kleju kostnego, który w warunkach procesu elektrorafinacji jest niestabilny. 

Metoda ta, nie została jednak wdrożona do praktyki przemysłowej. 

Innym przykładem badań, prowadzonych w skali laboratoryjnej, było zastosowanie 

dodatku biopolimerowego na bazie ligniny DP 2782 oraz tiomocznika w charakterze 

inhibitorów procesu [45]. Zestaw ten umożliwił otrzymanie gładkiego, drobnokrystalicz-

nego osadu miedzi. 

W literaturze odnaleźć można również publikacje na temat zastosowania glikolu 

polietylenowego jako inhibitora procesu elektrorafinacji [46]. Związek ten, charaktery-

zuje się wyższą stabilnością termiczną i może być zastosowany jako zamiennik obecnie 

wykorzystywanego kleju kostnego, który z kolei ulega degradacji w kwaśnym środo-

wisku i podwyższonej temperaturze elektrolitu. 
W skali laboratoryjnej prowadzone są również liczne badania nad zastosowaniem 

cieczy jonowych oraz rozpuszczalników głęboko eutektycznych jako inhibitorów procesu 
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elektrorafinacji miedzi [38-42]. Prace nad zastosowaniem tych grup związków, realizo-
wane są obecnie także w Centrum Hydroelektrometalurgii w Łukasiewicz – IMN [47-49]. 

Preparaty ligninosulfonowe, sulfoniany węglowodorów nasyconych, ciecze jonowe, 
rozpuszczalniki głęboko eutektyczne, olej turecki, kazeina, żelatyna, glikol polietylenowy 
i inne, są aktualnie przedmiotem badań naukowców na całym świecie, celem zastoso-
wania/wdrożenia nowych związków do procesu elektrorafinacji miedzi w charakterze 
inhibitorów [8]. 

4. Podsumowanie 

Jak wiadomo, inhibitory organiczne wprowadzane do roztworu elektrolitu posiadają 
istotny wpływ na przebieg procesów elektrodowych zachodzących na powierzchni 
zarówno anod, jak i katod. Wpływ ten związany jest między innymi ze zmianą napięcia 
elektrodowego, powstaniem określonych związków chemicznych, czy połączeń kom-
pleksowych na powierzchni elektrod oraz w elektrolicie. 

Obecnie stosowane inhibitory procesu elektrorafinacji miedzi pozwalają na osiąganie 
wymaganych parametrów produkcyjnych elektrorafinerii, zwłaszcza jakości produko-
wanych katod, jednak równocześnie posiada szereg wad i niedogodności, np.: 

• hydrolityczny rozpad cząstek kleju w roztworze elektrolitu siarczanowego; brak 
trwałości substancji powoduje zróżnicowanie jego działania w różnych fazach 
procesu elektrorafinacji, 

• siarka obecna w cząstce tiomocznika, stanowi jedno ze źródeł zanieczyszczenia tym 
pierwiastkiem otrzymywanej miedzi katodowej, 

• proces hydrolizy kleju, a także różnorodność produktów reakcji składników stoso-
wanego zestawu inhibitorów z elektrolitem, utrudnia opracowanie odpowiedniej 
metody analitycznej oznaczania ich zawartości i aktywności w elektrolicie; obecnie 
dobór ilości wprowadzanego zestawu inhibitorów odbywa się empirycznie, na pod-
stawie obserwacji powierzchni i analizy składu otrzymywanego osadu katodowego. 

W świecie wciąż poszukiwane są nowe substancje organiczne, które mogłyby zastąpić 
bądź ulepszyć wpływ obecnie stosowanych inhibitorów w elektrorafineriach krajowych 
i zagranicznych. Substancje te powinny umożliwić otrzymanie miedzi elektrolitycznej 
wysokiej jakości, poprawę jej morfologii oraz wskaźników procesu elektrorafinacji – 
napięcie, jednostkowe zużycie energii elektrycznej, wydajność prądowa. 
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Inhibitory w technologii elektrorafinacji miedzi 

Streszczenie 

Obecnie ponad 80% światowej produkcji miedzi otrzymuje się przy wykorzystaniu metody pirometalur-

gicznego wytopu i procesu elektrorafinacji. W wyniku rafinacji ogniowej, w piecach anodowych, odlewane 

są anody miedziane, które następnie kierowane są do procesu elektrorafinacji miedzi. Sposób wytwarzania 

miedzi katodowej, z miedzianych anod, na drodze elektrorafinacji, przebiega w wannach elektrolitycznych, 

w których naprzemiennie umieszcza się katody i anody. W celu poprawy czystości miedzi katodowej, do 

elektrolitu wprowadzane są w sposób ciągły roztwory wodne substancji organicznych, zwanych inhibitorami 

procesu elektroosadzania miedzi. Dodatki te, odgrywają kluczową rolę w rozwoju elektrorafinacji miedzi 

i są ważną częścią nowoczesnej praktyki przemysłowej. Zadaniem inhibitorów jest rozdrobnienie struktury 

krystalicznej osadu miedzi, hamowanie wzrostu i likwidacja narostów dendrytycznych na powierzchni 

i obrzeżach katod. Głównymi inhibitorami stosowanymi obecnie w elektrorafineriach są klej kostny, tio-

mocznik, avitone i jon chlorkowy. Na świecie wciąż poszukuje się nowych substancji organicznych, które 

mogłyby zastąpić bądź ulepszyć wpływ obecnie stosowanych inhibitorów. 
Słowa kluczowe: miedź, elektrorafinacja, inhibitory, metalurgia miedzi, elektrolit miedziowy 

Electrolyte additives in copper electrorefining 

Abstract  

Currently, more than 80% of the world's copper production is obtained using the pyrometallurgical smelting 

the electrorefining process. As a result of fire refining, copper anodes are casted in anode furnaces and then 

directed to the copper electrorefining process. The method of obtaining cathode copper from anodes by 

electrorefining takes place in electrolytic tanks in which cathodes and anodes are placed alternately. In order 

to improve the purity of cathode copper, aqueous solutions of organic substances – additives are continuously 

introduced into the electrolyte. These additives play a key role in the development of copper electrorefining 

and are an important part of modern industrial practice. The inhibitors' task is to fragment the crystal structure 

of the copper deposit, inhibit growth and eliminate dendritic build-ups on the surface and periphery of the 

cathodes. Currently, the main inhibitors used in electrorefineries are bone glue, thiourea, avitone and chloride 

ions. The world is still looking for new organic substances that could replace or improve the effect of the 

inhibitors, which are currently used in industry. 

Keywords: copper, electrorefining, inhibitors, copper metallurgy, copper electrolyte
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Zastosowanie analizy numerycznej mechaniki płynów 

w doborze optymalnych parametrów pracy separatora 

powietrzno-zakosowego typu „zig-zag”  

do recyklingu kabli miedzianych 

1. Wstęp 

Numeryczna mechanika płynów (CFD, ang. Computational Fluid Dynamic) jest 

prężnie rozwijaną dziedziną nauki powstałą we wczesnych latach 70. XX wieku. Rozwój 

mocy obliczeniowej komputerów w ostatnich latach pozwolił na numeryczne rozwiązy-

wanie problemów przepływów cieczy lepkich w coraz bardziej skomplikowanych geo-

metriach oraz modelować skomplikowane zjawiska zachodzące w objętości płynu.  

Mechanika płynów, jak każda inna nauka mechaniczna, posiada szereg praw ją opi-

sujących. Jednakże równania opisujące te prawa nie odzwierciedlają w pełni przepływów 

rzeczywistych, gdyż dotyczą wyłącznie wyidealizowanych przypadków. 

Przepływ można uznać za idealny wyłącznie w bardzo wąskim zakresie przypadków. 

Głównymi przeszkodami, aby przepływ mógł być zaliczony do idealnego jest geometria 

i lepkość płynu. Stąd rozważania teoretyczne obejmują proste przypadki przepływu 

płynu w rurach lub wypływu płynu ze zbiorników o nieskomplikowanej geometrii. 

Problemy analizy przepływów wynikające z lepkości w pewien sposób uprościł 

Ludwig Prantl w 1904 roku poprzez przybliżony opis powstawania warstwy przyściennej. 

Jednakże nadal dużym problem są opisy przepływów o stosunkowo niskich prędko-

ściach, gdzie oddziaływania wnikające z lepkości są na tyle duże, iż powodują chaotyczny 

ruch cieczy nazywany przepływem turbulentnym [1]. 

Pierwsze metody obliczeń CFD pozwalały wyłącznie na analizy przypadków, gdzie 

płyn poruszał się z prędkościami około dźwiękowymi. Dalszy rozwój metod numerycz-

nych pozwolił na rozwiązywanie dwuwymiarowych równań Eulera, a później przypad-

ków trójwymiarowych. W połowie lat 80. XX wieku rozpoczęły się prace nad symula-

cjami przepływów lepkich poprzez rozwiązywanie równań Naviera-Stokres’a. Pierwszymi 

modelami pozwalającymi obliczać takie przypadki był model Direct Numerical Simu-

lation (DNS) oraz Large Eddy Simulation (LES) [2]. 
Rozwój analiz numerycznych mechaniki płynów oraz potrzeba analiz coraz bardziej 

złożonych układów rzeczywistych, charakteryzujących się skomplikowanym kształtem 
wymusił konieczność tworzenia coraz dokładniejszych siatek obliczeniowych. Począt-
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kowo tworzono proste siatki numeryczne na bazie metod algebraicznych lub cząstkowych 
równań różniczkowych. Dalszym krokiem w rozwoju generowania dokładniejszych 
siatek numerycznych było wykorzystywanie technik pozwalających łączyć pojedyncze 
bloki o topologicznie prostszej konstrukcji, tworzenie niekompatybilnych interfejsów 
pomiędzy niepasującymi węzłami siatki nałożonej na geometrię oraz stosowanie siatek 
„chimer” pozwalających na obliczenia w przypadku przenikania się obiektów stworzonych 
z osobnych siatek. Tworzenie siatek strukturalnych na skompilowanych geometriach 
może zajmować tygodnie. Wysoki nakład czasu wymagany na wygenerowanie siatek 
strukturalnych spowodował rozwój tworzenia siatek niestrukturalnych oraz przygoto-
wywanie solwerów z nimi kompatybilnych. Pozwoliło to na szybsze generowanie 
siatek, a co za tym idzie zmniejszenie nakładu pracy potrzebnego na wygenerowanie 
siatki [2]. Obecnie stosuje się połączenie wszystkich ww. metod celem tworzenia siatki 
numerycznej pozwalającej uzyskać jak najlepsze wyniki przy możliwie krótkim czasie 
obliczeń. 

Rozdział ten został poświęcony symulacji numerycznej mechaniki płynów (CFD) 
procesu rozdziału zmieszanych granulatów miedzi przy zastosowaniu separatora po-
wietrzno-zakosowego „zig-zag”.  

Celem zrealizowanych obliczeń numerycznych było określenie optymalnej wartości 
natężenia przepływu strumienia powietrza pozwalającego na separację/oczyszczenie 
granulatu miedzi czerwonej (granul czystej Cu) od miedzi pocynowanej (pocynowanych 
granul Cu) i innych zanieczyszczeń.  

W opracowaniu przedstawiono wyniki analiz dla czterech próbek granulatów o róż-
nych wartościach zanieczyszczań. Dla każdej z próbek podano wyniki otrzymanego 
poziomu separacji jedynie dla skrajnych wartości natężeń przepływu strumieni powietrza.  

1.1. Podstawowe zasady fizyczne stosowane w mechanice płynów 

Podstawą obliczeń numerycznej mechaniki płynów są trzy zasady fizyczne: 

• Zasada zachowania masy: 
Opisuje stałość strumienia masy w nieskończenie małej objętości różniczkowej. 

Oznacza to, że strumień masy wchodzący do tej objętości jest równy strumieniowi 
opuszczającemu tę objętość [3].  

Równanie ciągłości masy ma postać: 

𝜕𝜌

𝜕𝑡
+ ∇ ∙ (𝜌�⃗� ) = 0        (1) 

gdzie:  – gęstość płynu [kg/m3], t – czas [s],  – operator wektora w kartezjańskim układzie współrzędnych 

(∇≡ 𝑖 
𝜕

𝜕𝑥
+ 𝑗 

𝜕

𝜕𝑦
+ �⃗� 

𝜕

𝜕𝑧
), �⃗�  – wektor prędkości. 

• Zasada zachowania pędu: 
Podstawą tego prawa jest druga zasada dynamiki Newton’a określająca ruch ciała 

poprzez oddziałowujące na niego siły [3]. Ruch ten opisany jest przez poniższe równanie 
[2]:  

𝜕

𝜕𝑡
∫ 𝜌�⃗� 𝑑Ω + ∮ 𝜌�⃗� (�⃗� ∙ �⃗� )𝑑𝑆

𝜕ΩΩ

= ∫ 𝜌𝑓𝑒⃗⃗  ⃗𝑑Ω − ∮ 𝑝�⃗� 𝑑𝑆 + ∮ (�̿� ∙ �⃗� )
𝜕Ω

𝑑𝑆
𝜕ΩΩ

     (2) 

gdzie:  – gęstość płynu, t – czas,  − skończona objętość kontrolna, �⃗�  – wektor prędkości, p – ciśnienie,  

�̿� – tensor naprężeń lepkich, S – skończona powierzchnia kontrolna, 𝜌𝑓𝑒⃗⃗⃗   – jednostka objętości, na którą działa siła.  
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• Zasada zachowania energii: 

Prawo to oznacza, że szybkość zmiany energii wewnętrznej płynu jest równa pracy 

wykonanej na objętości płynu oraz strumieniowi ciepła pochłoniętego lub wyemito-

wanego przez tę objętość [3].  

Ogólna postać równania transportu energii ma postać: 
𝜕(𝜌𝐸)

𝜕𝑡
+ ∇(𝑉(𝜌𝐸 + 𝑝)) = ∇(𝑘𝑒𝑓𝑓∇𝑇 − ∑ ℎ𝑗𝐽𝑗⃗⃗ + 𝜏𝑒𝑓𝑓𝑉𝑖 ) + 𝑆ℎ   (3) 

gdzie:  – gęstość płynu, E – energia całkowita, t – czas, V – prędkość, p – ciśnienie,  – operator wektora 

w kartezjańskim układzie współrzędnych (∇≡ 𝑖 
𝜕

𝜕𝑥
+ 𝑗 

𝜕

𝜕𝑦
+ �⃗� 

𝜕

𝜕𝑧
), T – temperatura, keff – efektywny współ-

czynnik przewodnictwa, hj – entalpia i-tego składnika, 𝐽𝑗⃗⃗  – wektor strumienia dyfuzji składnika j,  – efektywny 

tensor naprężeń, Sh – współczynnik objętościowego źródła ciepła. 

Podczas rozważania przepływu wielofazowego możemy zastosować dwa podejścia. 

Przepływ wielofazowy w ujęciu Eulera w oparciu o założenie cząstki o skończonej 

objętość lub podejście Lagrange’a w oparciu o punkt masy, którego śledzona jest 

trajektoria. Metoda Lagrange’wego opisu cząstek stosuje model fazy dyskretnej (DPM – 

Discrete Phase Model) stosowany w CFD. Model ten oblicza trajektorie dużej liczby 

cząstek przechodzących przez obliczaną objętość. Pozwala on także na obliczenie wymiany 

masy, pędu i energii z fazą ciągłą oraz oddziaływań międzycząsteczkowych.  

Połączenie symulacji hydrodynamicznych CFD z modelem DPM pozwala na 

dokładną analizę zachowania się granulatu miedzi wewnątrz separatora powietrzno- 

-zakosowego „zig-zag”.  

2. Symulacja procesu separacji 

Model geometryczny separatora powietrzno-zakosowego został wykonany na bazie 

separatora powietrzno-zakosowego „zig-zag” będącego w zasobach aparaturowych 

Centrum Hutnictwa Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Metali Nieżelaznych. Na 

tym urządzeniu zostały również wykonane badania eksperymentalne procesu separacji 

granulatu miedzi. Model geometryczny (rys. 1) obejmuje wyłącznie objętość płynu 

wewnątrz urządzenia.  

 
Rysunek 1. Model geometryczny separatora powietrzno-zakosowego. Model przestrzenny wykonano 

w SpaceClaim jako objętość płynu wewnątrz przestrzeni roboczej separatora 
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Przygotowaną bryłę podzielono z wykorzystaniem ANSYS Meshing na siatkę ele-

mentów skończonych (rys. 2). Model przygotowano tak, aby możliwe było wykonanie 

jak największej liczby elementów siatki z brył heksagonalnych. Dlatego zastosowano 

technikę multi-component mesh. 

 
Rysunek 2. Siatka skończonych objętości wygenerowana na geometrii separatora. Powyższa siatka została 

zastosowana w dalszych obliczeniach 

Obliczenia symulacji wykonano w stanie ustalonym, jako model turbulencji zastoso-

wano k-epsilon z zastosowaniem funkcji oddziaływań przyściennych Standard Wall 

Function. Zachowanie się cząstek (granul) stałych miedzi zostało zasymulowane z wy-

korzystaniem modelu fazy dyskretnej DPM z uwzględnieniem niesferyczności cząstek 

(). Było to spowodowane faktem, że znaczną część badanego materiału stanowiły 

niesferyczne granule. Stąd wymagane było określenie sferyczności tych cząstek. Na 

podstawie przeprowadzonych analiz sitowych określono średnią sferyczność granulatu 

na  = 0,5.  

Symulacje zostały wykonane dla dwóch przepływów (30 i 50 Nm3/h) i czterech ro-

dzajów zmieszanych granulatów różniących się rozkładem ziarnowym i składem che-

micznym.  

3. Wyniki analiz numerycznych 

3.1. Właściwości hydrodynamiczne powietrza 

Wykonano dwie analizy hydrodynamiczne przepływu powietrza wewnątrz geometrii 

separatora „zig-zag” dla natężenia przepływu powietrza wynoszącego 30 i 50 Nm3/h.  

Wyniki symulacji pokazują, że część strugi wchodząca do objętości roboczej separa-

tora kierowana jest do dolnej część urządzenia, gdzie zostaje zawrócona w kierunku 

górnego wylotu gazu. Struga ta będzie kierować cięższe frakcje granulatu do dolnego 

zasobnika. Jej zawracający strumień może dodatkowo unosić mniejsze fragmenty gra-

nulatu z dolnej części separatora (rys. 3). 
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Rysunek 3. Linie strumieni powietrza dla przepływu 50 Nm3/h. Linie prezentują uśrednione trajektorie 

przepływu powietrza oraz prędkości. Zauważalne jest wyhamowanie oraz zawrócenie strugi gazu przy 

dolnym zamknięciu urządzenia 

W dolnej części separatora w obrębie wlotu, obserwuje się także turbulentny prze-

pływ gazu. Wraz z przemieszczaniem się strugi gazu w kierunku górnego wylotu gazu 

obserwowana jest stabilizacja strugi. Zwiększając początkowy strumieni wlotowy po-

wietrza (z 30 do 50 Nm3/h), prędkość wylotowa gazu rośnie od 4 do 7 m/s.  

Analizy rozkładu ciśnień wewnątrz separatora pokazują spadek nadciśnienia na 

wysokości separatora. Przy przepływie 50 Nm3/h spadek ciśnienia pomiędzy wlotem 

a górnym wylotem (górnym zamknięciem) gazu maleje z 1108 Pa do 32 Pa. Związane 

jest to z długą drogą, jaką musi pokonać gaz oraz ze specyficznym kształtem kanału 

roboczego separatora, który powoduje dodatkowe wyhamowania strugi na załamaniach 

ścianek. 

 
Rysunek 4. Rozkład nadciśnień na wysokości separatora. Powyżej wlotu nadciśnienie wewnątrz  

separatora gwałtownie maleje 
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3.1.1. Obliczenia trajektorii cząstek 

W celu określenia optymalnych warunków prowadzenia procesu rozdziału granulatu 

miedzi czerwonej od miedzi pocynowanej wykonano symulację fazy dyskretnej w opar-

ciu o rozkład ziarnowy w postaci funkcji Rosin-Rammler’a. Na bazie wyników obliczeń 

symulacji hydrodynamicznych oraz trajektorii granulatu miedzi określono optymalne 

parametry prowadzenia procesu w celu jak najlepszego rozdziału granulatów.  

Analizy numeryczne przeprowadzono dla czterech rodzajów materiałów różniących 

się rozkładem ziarnowym oraz chemicznym: 

• Granulat 1; 

• Granulat 2; 

• Granulat 3; 

• Granulat 4. 

3.1.1.1.  Granulat 1 

Rysunek 5 i rysunek 6 przedstawiają średnie trajektorie cząstek dla przepływu 30 i 50 

Nm3/h. Natomiast na rysunkach 7-10 zaprezentowano histogramy dla poszczególnych 

produktów procesu separacji. 

 
Rysunek 5. Trajektorie cząstek zmieszanego granulatu miedzi czerwonej i pocynowanej dla przepływu 

powietrza 30 Nm3/h. Kolory trajektorii oznaczają czas przebywania cząstki w danym miejscu zgodnie  

ze skalą 
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Rysunek 6. Trajektorie cząstek zmieszanego granulatu miedzi czerwonej i pocynowanej dla przepływu 

powietrza 50 Nm3/h. Kolory trajektorii oznaczają czas przebywania cząstki w danym miejscu zgodnie  

ze skalą 

Dla przepływu 30 Nm3/h (rys. 5) można zauważyć równomierne kierowanie cząstek 

do górnego i dolnego zamknięcia (wylotu) separatora. Może to wskazywać na niską 

efektywność separacji dla tego natężenia przepływu powietrza oraz że wyłącznie naj-

mniejsze cząstki trafiają do górnego zamknięcia. Dla tego przepływu średni czas przeby-

wania cząstek wynoś ok. 7 sekund.  

Zwiększenie natężenia przepływu powietrza do 50 Nm3/h (rys. 6) powoduje zagęsz-

czenie trajektorii cząstek w obrębie górnego zamknięcia, co skutkuje zwiększeniem 

maksymalnej wielkości cząstek transportowanych do górnego zamknięcia. Powoduje to 

także wydłużenie średniego czasu przebywania cząstek w przestrzeni roboczej separa-

tora do ok. 14 sekund.  

 
Rysunek 7. Histogram rozdziału cząstek dla górnego zamknięcia (powietrze 30 Nm3/h) 
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Rysunek 8. Histogram rozdziału cząstek dla dolnego zamknięcia (powietrze 30 Nm3/h) 

 
Rysunek 9. Histogram rozdziału cząstek dla górnego zamknięcia (powietrze 50 Nm3/h) 
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Rysunek 10. Histogram rozdziału cząstek dla dolnego zamknięcia (powietrze 50 Nm3/h) 

Na rysunkach 7-10 przedstawiono histogramy dla rozkładu cząstek (granul) trafia-

jących do górnego i dolnego zamknięcia separatora, gdzie tworzą dwa produkty procesu 

separacji: 

• frakcję ciężką z cząstek trafiających do dolnego zamknięcia separatora o czystości 

>99% Cu; 

• frakcję lekką z cząstek trafiających do górnego zamknięcia separatora o czystości 

97÷99% Cu. 

Analizując rysunki 7 i 8, można zauważyć, że ponad 95% cząstek (granul) trafiających 

do górnego zamknięcia stanowią cząstki poniżej 0,5 mm. Cząstki o rozmiarach od 0,5 

do 3,35 mm stanowią ok. 5% całkowitej ilości cząstek przechodzących do frakcji lekkiej. 

Do dolnego zamknięcia separatora (frakcja ciężka) trafiają cząstki o rozmiarze >2 mm. 

Zwiększenie przepływu powietrza do 50 Nm3/h nie powoduje zmian w wielkości 

granul i ich udziałach we frakcji lekkiej (rys. 9). Natomiast dla dolnego zamknięcia 

separatora obserwowane jest dalsze przesunięcie zwiększenia udziału granul w kierunku 

cząstek o większej średnicy. Frakcję ciężką tworzą głównie cząstki o średnicy od  

4,4 mm (rys. 10). 

3.1.1.2.  Granulat 2 

Wyniki obliczeń trajektorii cząstek separacji zaprezentowano na rysunkach 11 i 12. 

Z kolei na rysunkach 13-16 przedstawiono histogramy dla poszczególnych produktów 

procesu separacji. 
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Rysunek 11. Trajektorie cząstek zmieszanego granulatu miedzi czerwonej i pocynowanej dla przepływu 

powietrza 30 Nm3/h. Kolory trajektorii oznaczają czas przebywania cząstki w danym miejscu zgodnie  

ze skalą 

 
Rysunek 12. Trajektorie cząstek zmieszanego granulatu miedzi czerwonej i pocynowanej dla przepływu 

powietrza 50 Nm3/h. Kolory trajektorii oznaczają czas przebywania cząstki w danym miejscu zgodnie  

ze skalą 

Analizując trajektorie cząstek dla natężenia przepływu 30 Nm3/h, można zauważyć, 

że cząstki równomiernie trafiają do obu zamknięć separatora (rys. 11). Może to powo-

dować niski stopień separacji cząstek miedzi czerwonej od miedzi pocynowanej. Średni 

czas przebywania cząstek dla tego przepływu powietrza to również 7 s jak dla materiału 

granulat 1. 
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Przepływ powietrza do separacji na poziomie 50 Nm3/h powoduje znaczące zmniej-

szanie ilości trajektorii cząstek trafiających do dolnego zamknięcia oraz wydłużenie 

czasu przebywania cząstek do ok. 10 s (rys. 12) w porównaniu do wyników obliczeń dla 

granulat 1 dla tego samego natężenia przepływu. 

W celu określenia wydajności separacji sporządzono histogramy udziałów cząstek, 

które zostają zatrzymane w danym wylocie separatora (rys. 13-16), tworząc frakcję ciężką 

i lekka. 

 
Rysunek 13. Histogram rozdziału cząstek dla górnego zamknięcia (powietrze 30 Nm3/h) 

 
Rysunek 14. Histogram rozdziału cząstek dla dolnego zamknięcia (powietrze 30 Nm3/h) 
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Rysunek 15. Histogram rozdziału cząstek dla górnego zamknięcia (powietrze 50 Nm3/h) 

 
Rysunek 16. Histogram rozdziału cząstek dla dolnego zamknięcia (powietrze 50 Nm3/h) 

Przy zastosowaniu przepływu powietrza 30 Nm3/h można zauważyć, że w dolnym 

zamknięciu zatrzymywane są cząstki powyżej 2 mm (rys. 14). Jednak największy udział 

we frakcji ciężkiej to cząstki o rozmiarze od 3 do 3,2 mm, które stanowią ok. 74% całej 

frakcji. Z kolei do górnego zamknięcia trafiają cząstki o średnicy do 1 mm (rys. 13) sta-

nowiące ok. 95% całej masy produktu (frakcji lekkiej). Do górnego zamknięcia trafiają 

również cząstki większe (1 do 5 mm), jednakże suma ich udziałów nie przekracza 5%. 
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Zastosowanie przepływu powietrza 50 Nm3/h nie zmienia składu ziarnowego ani 

udziałów poszczególnych klas ziarnowych w produkcie trafiającym do górnego zamk-

nięcia separatora (rys. 15). Natomiast obserwowalna jest bardzo znacząca zmiana, jeśli 

chodzi o frakcję ciężką (cząstki trafiające do dolnego zamknięcia). Widać, że produkt 

ten składa się w ok. 98% z cząstek o wielkości od 3,3 do 3,9 mm (rys. 16). 

3.1.1.3. Granulat 3 

Wyniki obliczeń trajktorii cząstek separacji zaprezentowano na rysunkach 17 i 18. 

Z kolei na rysunkach 19-22 przedstawiono histogramy dla poszczególnych produktów 

procesu separacji. 

 
Rysunek 17. Trajektorie cząstek zmieszanego granulatu miedzi czerwonej i pocynowanej dla przepływu 

powietrza 30 Nm3/h. Kolory trajektorii oznaczają czas przebywania cząstki w danym miejscu zgodnie  

ze skalą 

 
Rysunek 18. Trajektorie cząstek zmieszanego granulatu miedzi czerwonej i pocynowanej dla przepływu 

powietrza 50 Nm3/h. Kolory trajektorii oznaczają czas przebywania cząstki w danym miejscu zgodnie  

ze skalą 
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Podczas przeprowadzania obliczeń separacji dla granulatu 3 dla strumienia powietrza 

o wartości natężenia przepływu 30 Nm3/h obserwowany jest mniejszy udział trajektorii 

cząstek wpadających do górnego zamknięcia (tworzących frakcję lekką, rys. 17) niż dla 

wcześniej omawianych materiałów. Średni czas przebywania cząstek w przestrzenie 

roboczej separatora to ok. 9 s i uległ on wydłużeniu w stosunku do obliczeń dla wcześ-

niejszych materiałów. 

Zwiększenie strumienia powietrza do 50 Nm3/h powoduje zwiększanie masy gór-

nego produktu (frakcji lekkiej) i usuwanie cząstek o większej średnicy z całego strumienia 

separowanego materiału (rys. 18). Następuje również wzrost średniego czasu przeby-

wania cząstek w przestrzeni separatora do 12 s. Spowodowane jest to większą siłą wyporu, 

dlatego większe cząstki zostają porwane ze strugą powietrza wyżej i następnie dopiero 

opadają do dolnego pojemnika separatora.  

W celu określenia wydajności separacji sporządzono histogramy udziałów cząstek, 

które zostają zatrzymane w danym wylocie separatora (rys. 19-22). 

 
Rysunek 19. Histogram rozdziału cząstek dla górnego zamknięcia (powietrze 30 Nm3/h) 
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Rysunek 20. Histogram rozdziału cząstek dla dolnego zamknięcia (powietrze 30 Nm3/h) 

 
Rysunek 21. Histogram rozdziału cząstek dla górnego zamknięcia (powietrze 50 Nm3/h) 
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Rysunek 22. Histogram rozdziału cząstek dla dolnego zamknięcia (powietrze 50 Nm3/h) 

Z histogramów przedstawionych na rysunkach 19 i 20 można zauważyć, że frakcja 

lekka składa się z cząstek o rozmiarach poniżej 3 mm, a największy udział stanowią 

cząstki do 1 mm (sumarycznie 63%). Można także zauważyć, że do frakcji ciężkiej 

przechodzą głównie cząstki o rozmiarze powyżej 2,3 mm. Największy udział stanowią 

cząstki o wielkości od 2,7 do 3,6 mm (sumarycznie ok. 64%). 

Zwiększanie strumienia natężenia przepływu powietrza do 50 Nm3/h powoduje poja-

wienie się we frakcji lekkiej cząstek o wielkości od 3 do 5 mm. Jednak ich udział jest na 

poziomie 5÷6% całkowitej masy tej frakcji (rys. 21). Do frakcji ciężkiej przechodzą 

cząstki o wielkości od 3,3 mm do 5 mm (rys. 22). Najwięcej w tym produkcie jest cząstek 

o wielkości 4,5 do 5 mm (79%). 

3.1.1.4.  Granulat 4 

Wyniki obliczeń trajektorii cząstek separacji granulatu 4 zaprezentowano na rysun-

kach 23 i 24. Z kolei na rysunkach 25-28 przedstawiono histogramy dla poszczególnych 

produktów procesu separacji. 
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Rysunek 23. Trajektorie cząstek zmieszanego granulatu miedzi czerwonej i pocynowanej dla przepływu 

powietrza 30 Nm3/h. Kolory trajektorii oznaczają czas przebywania cząstki w danym miejscu zgodnie  

ze skalą 

 
Rysunek 24. Trajektorie cząstek zmieszanego granulatu miedzi czerwonej i pocynowanej dla przepływu 

powietrza 50 Nm3/h. Kolory trajektorii oznaczają czas przebywania cząstki w danym miejscu zgodnie  

ze skalą 
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Prowadzenie procesu przy zastosowaniu 30 Nm3/h powoduje równomierny rozkład 

cząstek pomiędzy oba wyloty (rys. 23). Czas, jaki cząstki pozostają w separatorze to 

średnio 9 s i nie uległ on zmianie w porównaniu do średniego czasu przebywania cząstek 

przy obliczeniach dla granulatu 3. 

Strumień powietrza 50 Nm3/h powoduje dalsze zwiększanie stopnia przenoszenia 

materiału do produktu górnego (rys. 24). Następuje skrócenie średniego czasu przebywa-

nia cząstek w separatorze do 10 s. 

 
Rysunek 25. Histogram rozdziału cząstek dla górnego zamknięcia (powietrze 30 Nm3/h) 

 
Rysunek 26. Histogram rozdziału cząstek dla dolnego zamknięcia (powietrze 30 Nm3/h) 
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Rysunek 27. Histogram rozdziału cząstek dla górnego zamknięcia (powietrze 50 Nm3/h) 

 
Rysunek 28. Histogram rozdziału cząstek dla dolnego zamknięcia (powietrze 50 Nm3/h) 

Histogramy przedstawione na rysunku 25 i 26 pokazują rozkład ziarnowy granulatu 

miedzi trafiających do frakcji ciężkiej i lekkiej dla przepływu 30 Nm3/h. Można 

zauważyć, że dla tego strumienia w dolnym zamknięciu (frakcja ciężka) zostaje zatrzy-

mana niewielka ilość cząstek o rozmiarze 2,5 mm (udział tej frakcji około 1%). Głównie 

przechodzą tu cząstki o rozmiarze od 2,7 do 5 mm (99% udziału cząstek). Natomiast do 

górnego zamknięcia (frakcja lekka) trafiają cząstki o rozmiarach nawet do 3 mm. 
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Dalsze zwiększanie przepływu powietrza do 50 Nm3/h powoduje dalsze usuwanie 

z frakcji ciężkiej cząstek większych, ale jedynie o ok. 0,1 mm (rys. 28). W produkcie 

uzyskiwanym w górnym zamknięciu separatora obserwowane jest przechodzenie nie-

wielkiej ilości cząstek o średnicy powyżej 4 mm (rys. 27). 

3.2. Podsumowanie 

W wyniku zrealizowanych symulacji procesu separacji zmieszanych granulatów 

miedzi czerwonej i pocynowanej przy zastosowaniu oprogramowania ANSYS Fluent 

2022 R1 uzyskano wyniki trajektorii cząstek w przestrzeni roboczej separatora wraz 

z powiązanym z nimi czasami przebywania cząstek w tej przestrzeni. Obliczenia po-

zwoliły również na uzyskanie rozkładów klas ziarnowych dla produktów separacji 

(frakcji ciężkiej oraz lekkiej). 

Wyniki obliczeń trajektorii cząstek (granul) pokazują, że dla przepływu 30 Nm3/h 

cząstki rozkładają się równomiernie w całej objętości roboczej separatora, a ich średni 

czas przebywania jest równomierny dla całej objętości roboczej separatora i wynosi od 

7 do 9 s (rys. 5, 11, 17, 23). Jedyne wydłużenie czasu przebywania cząstek jest obserwo-

walne w okolicach wlotu powietrza do separatora. Uzyski frakcji ciężkiej, którą tworzą 

cząstki powyżej 2 mm (rys. 8, 14, 20, 26) dla poszczególnych materiałów kształtują się 

na poziomie od 23,23 do 95,34% całkowitej masy próbki. Duży udział frakcji ciężkiej 

jest spowodowany niskimi siłami wyporu na skutek niskiego strumienia podawanego 

powietrza do separacji. 

Zgodnie z wynikami obliczeń dla 30 Nm3/h uzyskuje się największy udział frakcji 

ciężkiej, wyjątkiem jest granulat 3. Można to tłumaczyć największą zawartością frakcji 

0,5÷1 mm spośród wszystkich badanych materiałów, której udział wynosił 31,88%. Obli-

czenia pokazują, że to właśnie ta frakcja tworzy głównie frakcję lekką (rys. 7, 13, 19, 25).  

Podnoszenie przepływu do 50 Nm3/h skutkuje niewielką liczbą cząstek porusza-

jących się w dolnej części przestrzeni roboczej separatora, przy czym obserwowane jest 

skrócenie czasu przebywania cząstek (rys. 6, 12, 18, 24) do przedziału 10 do 14 s. 

Większość cząstek porusza się w górnej części separatora. 

W wyniku stosowania wyższego natężenia przepływu powietrza obserwowana jest 

zmiana rozkładu ziarnowego frakcji lekkiej. Jedynie w przypadku granulatu 1 frakcję 

lekką tworzą głównie cząstki o wielkości do 0,6 mm. Dla pozostałych materiałów do 

frakcji lekkiej przechodzą również większe cząstki o rozmiarach do 0÷3,5 mm. Jest to 

zgodne z tezami stawianymi na początku realizacji badań. Większe natężenie powietrza 

do separacji skutkuje większą wartością siły wyporu, przez co cząstki o większej średnicy 

będą wyprowadzane przez górne zamknięcie separatora (przechodząc do frakcji lekkiej). 

Frakcję ciężką przy tym przepływie tworzą głównie granule o wielkości powyżej 3,3 mm 

(rys. 10, 16, 22, 28). 

Obliczenia pokazują spadek frakcji ciężkiej, jaką się uzyskuje dla granulatu 1 z 95,34% 

(przy 30 Nm3/h) do 3,24% (przy 50 Nm3/h) dla granulatu 2 z 45,40% (przy 30 Nm3/h) 

do 9,74% (przy 50 Nm3/h), a dla granulatu 4 z 76,77% (przy 30 Nm3/h) do 57,68% (przy 

50 Nm3/h). Jedynie dla granulatu 3 obserwowany jest wzrost ilości frakcji ciężkiej, jaka 

jest uzyskiwana z 28,24% (przy 30 Nm3/h) do 37,68% (przy 50 Nm3/h). Frakcję tę 

tworzą głównie cząstki o wielkości powyżej 2,7 mm.  

Porównanie wyników badań laboratoryjnych oraz obliczeń modelowych dla udzia-

łów poszczególnych produktów separacji (frakcji ciężkiej i lekkiej) pokazuje, że dla 
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granulatu 1 (poza jednym przypadkiem) błąd modelu jest duży, gdyż wynosi od 60,36% 

do 223,50%. W tym przypadku model ma bardzo słabą zgodność z rzeczywistością. Dla 

pozostałych materiałów błąd modelu jest na poziomie od 0,20 do 65,70%. Należy jednak 

zwrócić uwagę, że błąd powyżej 20% jest obserwowalny jedynie dla czterech porównań 

i nie występuje w parach (zarówno dla frakcji ciężkiej i lekkiej danego przepływu 

powietrza i materiału). 

Niedokładność modelu wynika z niskiego współczynnika sferyczności, który dla 

cząstek o wielkości <1 mm wynosi średnio ψ = 0,26. Cząstki >1 mm mają średni 

współczynnik sferyczności równym ψ = 0,7. Oddalenie współczynnika sferyczności od 

wartości „1” mówi o tym, jak bardzo rzeczywisty kształt odbiega od kuli. Im niższa 

wartość tym obliczenia są oddalone od wartości rzeczywistej. 

Przeprowadzone obliczenia modelowe pozwalają na stwierdzenie, że model może 

zostać wykorzystany do wyznaczenia parametrów startowych procesu separacji przy 

zastosowaniu przemysłowego separatora powietrzno-zakosowego zig-zag jedynie dla 

materiałów o morfologii zbliżonej do granulatu 2, granulatu 3 i granulatu 4. Obliczenia 

pozwalają również na stwierdzenie, iż do frakcji lekkiej w głównym stopniu przechodzą 

granule o wielkości poniżej 1 mm, a do frakcji ciężkiej przechodzą granule powyżej 2,7 mm. 

Uwagi ogólne 

Badania zostały wykonane w ramach projektu pt. „Opracowanie innowacyjnej tech-

nologii rozdziału granulatów kabli miedzianych pochodzących z recyklingu na czystą 

miedz (Cu) oraz pobiał (CuSn) poprzez zastosowanie hybrydowych metod separacji 

mechanicznej” współfinansowanego ze środków NCBiR w ramach programu „szybka 

ścieżka”. 
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Zastosowanie analizy numerycznej mechaniki płynów w doborze optymalnych 

parametrów pracy separatora powietrzno-zakosowego typu „zig-zag” 

do recyklingu kabli miedzianych 

Streszczenie 

Praca poświęcona jest analizie numerycznej problemu separacji granulatu czystej miedzi (tzw. miedzi czer-

wonej) od miedzi zawierającej domieszki cyny (tzw. pobiału). Analizy numeryczne zostały wykonane w celu 

przyśpieszenia procesu projektowania przemysłowego separatora powietrzno-zakosowego typu „zig-zag”. 

Związane jest to z brakiem szerokiej literatury poświęconej projektowaniu tego typu urządzeń i opiera się 

w głównej mierze na doświadczeniu projektantów. Omówione zostały obliczenia zachowania się cząstek 

granulatów miedzi dla przepływu powietrza wynoszącego 30 i 50 Nm3/h. Analizy te wskazują możliwość 

zastosowania obliczeń CFD do projektowania przemysłowego urządzenia.  

Słowa kluczowe: CFD, recykling, separacja powietrzna 
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The use of numerical analysis of fluid mechanics in the selection of optimal 

operating parameters of the air-spiral separator of the "zig-zag" type for copper 

cable recycling 

Abstract 

The paper is devoted to the numerical analysis of the problem of separation of clear copper granules from 

copper doped with tin. Numerical analyses have been applied to accelerate the design process of an industrial 

zig-zag air classifiers. This is related to the lack of extensive literature on the design of this type of equipment 

and is mainly based on the experience of the designers. The following were discussed calculations of particle 

behaviour for airflows of 30 and 50 Nm3/h. These analyses indicate the applicability of CFD calculations to 

design of the industrial machines. 

Keywords: CFD, recycling, zig-zag air classifiers 
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Magdalena Popczyk1 

Elektrolityczne otrzymywanie i charakterystyka 

odporności korozyjnej stopów Ni-P 

1. Wprowadzenie 

Wymagania stawiane nowoczesnej elektrochemii dotyczą m.in. poszukiwania nowych 
materiałów, których właściwości elektrochemiczne byłyby znacznie lepsze niż materia-
łów stosowanych dotychczas w różnych procesach elektrochemicznych. 

Współczesna elektrochemia coraz częściej wykorzystuje proces elektroosadzania 
metali do otrzymania nowych materiałów o konkretnych właściwościach funkcjonalnych. 
Wynika to z faktu, że technologie elektrolitycznego otrzymywania takich materiałów 
posiadają wiele parametrów (np. warunki prądowo-potencjałowe, skład kąpieli, tempe-
ratura), umożliwiających wywieranie kontrolowanego wpływu na strukturę otrzymanego 
materiału, a przez to na jego właściwości. Istotą tej metody jest możliwość jednoczes-
nego współosadzania kilku metali z utworzeniem stopu, a nawet zabudowania proszków 
metali, niemetali lub związków chemicznych w strukturę powłoki. Takie postępowanie 
umożliwia otrzymanie amorficznych lub krystalicznych powłok stopowych i kompozy-
towych o wybranym składzie chemicznym i fazowym oraz modelowanej morfologii 
powierzchni [1-31].  

Wiele metali jest aktualnie stosowanych jako materiały w różnych procesach elektro-
chemicznych. Wśród nich szczególne znaczenie mają metale z grupy żelazowców, 
a zwłaszcza nikiel, który charakteryzuje się wysoką aktywnością katalityczną w wielu 
procesach elektrochemicznych oraz dobrą odpornością korozyjną podczas pracy w agre-
sywnych środowiskach. Aby poprawić właściwości eksploatacyjne powłok niklowych, 
często wprowadza się do nich różne składniki stopowe, np. ren, wolfram czy molibden 
[2, 4, 5, 7, 8]. Duże zainteresowanie wzbudzają również stopy niklowo-fosforowe (Ni-P), 
które są interesujące z powodu dużej twardości, niskiej ścieralności, bardzo dobrych 
własności antykorozyjnych, a także wysokiej stabilności kąpieli do elektrolitycznego 
osadzania stopów Ni-P [10]. 

Celem niniejszej pracy było elektrolityczne otrzymanie stopów Ni-P w zależności od 
stężenia jonów niklowych w kąpieli galwanicznej. Określono skład chemiczny, morfo-
logię powierzchni oraz odporność korozyjną otrzymanych stopów Ni-P w 5% roztworze 
NaCl. 

2. Część eksperymentalna 

Stopy Ni-P otrzymano elektrolitycznie z trzech kąpieli galwanicznych, różniących 
się stężeniem jonów niklowych (tab. 1). Kąpiele przygotowano z odczynników o stopniu 
czystości „cz.d.a”. W celu wyznaczenia optymalnej gęstości prądu elektroosadzania 
stopów Ni-P, przeprowadzono badania w komórce Hulla. Katodę stanowiła blacha ze 
stali S235 o długości 10 cm i szerokości 6 cm, która była zorientowana pod kątem 39° 
w stosunku do anody niklowej. Wyznaczenie rozkładu gęstości prądu (w A/dm2) odby-
wało się przy natężeniu prądu równym 1 A przez 30 minut oraz 3 A przez 20 minut. 

 
1 magdalena.popczyk@us.edu.pl, Instytut Inżynierii Materiałowej, Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, 

Uniwersytet Śląski w Katowicach, https://us.edu.pl. 



 

Elektrolityczne otrzymywanie i charakterystyka odporności korozyjnej stopów Ni-P 
 

235 

Poprzez wizualną ocenę otrzymanych powierzchni wybrano gęstość prądową elektro-
osadzania stopów Ni-P równą 15 mA/cm2 (rys. 1-3). 

Tabela 1. Skład kąpieli galwanicznych do elektroosadzania stopów Ni-P (w g/dm3) 

I kąpiel (0,05 M NiSO4 ∙7H2O) II kąpiel (0,10 M NiSO4 ∙7H2O) III kąpiel (0,15 M NiSO4 ∙7H2O) 

NiSO4 ∙7H2O – 14 

NH4Cl – 5  

H3BO3 – 9  

CH3COONa – 8  

NaH2PO2∙ H2O – 32  

C5H5O7Na2 ∙ 2H2O – 29  

NiSO4 ∙7H2O – 28 

NH4Cl – 5  

H3BO3 – 9  

CH3COONa – 8  

NaH2PO2∙ H2O – 32  

C5H5O7Na2 ∙ 2H2O – 29 

NiSO4 ∙7H2O – 42 

NH4Cl – 5  

H3BO3 – 9  

CH3COONa – 8  

NaH2PO2∙ H2O – 32  

C5H5O7Na2 ∙ 2H2O – 29 

 

Osadzanie zostało przeprowadzone na podłożu stalowym (stal węglowa konstrukcyjna 

S235) o powierzchni 4 cm2. W celu uzyskania stopów o dobrej jakości i przyczepności, 

powierzchnia stalowa została odpowiednio oczyszczona. W pierwszej kolejności przy-

gotowanie powierzchni obejmowało szlifowanie mechaniczne. W drugiej kolejności 

powierzchnie zostały dokładnie umyte i odtłuszczone detergentem. Następnie powierzch-

nia stalowa była trawiona w roztworze kwasu solnego (1 : 1) oraz czyszczona elektro-

chemiczne w kąpieli o składzie 170 g/dm3 NaOH i 170 g/dm3 C6H11O7Na, podgrzanej 

do temperatury 353 K, stosując gęstość prądową równą 100 mA/cm2. Silnie alkaliczna 

kąpiel usuwa tłuszcze, natomiast dodatek substancji kompleksotwórczej powoduje usu-

wanie produktów korozji oraz aktywację powierzchni. Tak przygotowana powierzchnia 

stalowa nadaje się do powlekania galwanicznego. Przyczepność stopu do przygotowa-

nego w ten sposób podłoża jest bardzo dobra [32]. 

 
Rysunek 1. Wygląd powierzchni katody po elektroosadzaniu stopu Ni-P w komórce Hulla z kąpieli o stężeniu 

0,05 M NiSO4 ·7H2O, przy natężeniu prądu 1 A (a) oraz 3 A (b), z rozkładem gęstości prądu ustalającym się 

w różnych miejscach katody [opracowanie własne] 

 
Rysunek 2. Wygląd powierzchni katody po elektroosadzaniu stopu Ni-P w komórce Hulla z kąpieli o stężeniu 

0,10 M NiSO4 ·7H2O, przy natężeniu prądu 1 A (a) oraz 3 A (b), z rozkładem gęstości prądu ustalającym się 

w różnych miejscach katody [opracowanie własne] 
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Rysunek 3. Wygląd powierzchni katody po elektroosadzaniu stopu Ni-P w komórce Hulla z kąpieli o stężeniu 
0,15 M NiSO4 ·7H2O, przy natężeniu prądu 1 A (a) oraz 3 A (b), z rozkładem gęstości prądu ustalającym się 

w różnych miejscach katody [opracowanie własne] 

Po każdym etapie powierzchnia stalowa była dokładnie płukana wodą destylowaną. 
Proces elektroosadzania prowadzono w temperaturze 293 K. Jako przeciwelektrodę – 
anodę stosowano blachę niklową. Po zakończonym procesie elektroosadzania stop płu-
kano obficie wodą destylowaną oraz suszono. 

Pomiary chropowatości powierzchni stopów przeprowadzono, stosując profilografo-
metr Form Talysurf firmy Taylor Hobson. Badania morfologii powierzchni stopów 
określono przy użyciu mikroskopu skaningowego JEOL JSM-6480. Skład chemiczny 
powierzchni próbek oznaczono metodą spektroskopii dyspersji energii za pomocą przy-
stawki EDS. Elektrochemiczne badania odporności korozyjnej obejmowały pomiar 
potencjału ogniwa otwartego w czasie 3 godzin oraz rejestrację zależności j = f(E) 

w zakresie 0,150 V, z szybkością v = 0,001 V/s, w odniesieniu do potencjału ogniwa 
otwartego. Zależności te były podstawą do wyznaczenia metodą polaryzacji liniowej 
wartości gęstości prądu korozji i potencjału korozji oraz oporu polaryzacji jako miary 
odporności korozyjnej. Badania te prowadzono w 5% roztworze NaCl, stosując zestaw 
Autolab/PGSTAT30 firmy Eco Chemie. Elektrodę odniesienia stanowiła nasycona 
elektroda kalomelowa (NEK), elektrodą pomocniczą była siatka platynowa. Następnie 
prowadzono pomiary metodą elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej (EIS) 
w potencjale korozyjnym Ekor., w zakresie częstotliwości od 50000 Hz do 0,01 Hz, 
stosując falę sinusoidalną o amplitudzie 0,010 V.  

3. Omówienie wyników 

Elektroosadzone stopy Ni-P zawierały od 76,2 do 92,4% at. niklu oraz od 23,8 do 
7,6% at. fosforu. Zawartość procentowa niklu w stopie wzrastała, natomiast fosforu 
malała wraz ze wzrostem stężenia jonów niklowych w kąpieli galwanicznej (tab. 2). Naj-
większą zawartość fosforu w stopie (23,8% at.) uzyskano, stosując kąpiel galwaniczną 
zawierającą najmniejsze stężenie jonów niklowych (0,05 M NiSO4 ∙7H2O). Wszystkie 
otrzymane stopy Ni-P charakteryzowały się strukturą amorficzną [9]. 

Tabela 2. Skład chemiczny stopów Ni-P w zależności od stężenia jonów niklowych w kąpieli galwanicznej 

Rodzaj kąpieli % at. Ni % at. P 

Kąpiel I 
(0,05 M NiSO4 ∙7H2O) 

76,2 23,8 

Kąpiel II 
(0,10 M NiSO4 ∙7H2O) 

80,0 20,0 

Kąpiel III 
(0,15 M NiSO4 ∙7H2O) 

92,4 7,6 
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Pomiary chropowatości otrzymanych stopów polegały na wyznaczeniu parametru Ra, 

czyli średniego arytmetycznego odchylenia zarysu profilu od linii średniej. Wartości 

tego parametru rosną wraz ze spadkiem zawartości fosforu w stopie od 0,46 μm (dla 

stopu zawierającego 23,8% at. P), następnie 0,58 μm (dla stopu zawierającego 20,0% at. 

P) do 1,68 μm (dla stopu zawierającego 7,6% at. P). 

Morfologie powierzchni stopów charakteryzują się zwartą budową kolumnowo- 

-wysepkową (rys. 4). Szczególnie jest to widoczne w przypadku stopu zawierającego 

najmniej fosforu (rys. 4c). Wraz ze spadkiem zawartości fosforu w stopie rośnie 

rozwinięcie powierzchni, a także tendencja do łączenia się ziaren w skupiska. 

Otrzymane stopy miały barwę szarą, były pozbawiane pęknięć oraz dobrze przyle-

gały do podłoża stalowego. 

    
a    b    c 

Rysunek 4. Morfologia powierzchni stopów Ni-P w zależności od zawartości fosforu w stopie: 23,8% (a), 

20,0% (b) oraz 7,6% (c) [opracowanie własne] 

Ocenę odporności korozyjnej otrzymanych stopów przeprowadzono na podstawie 

wyników pomiarów elektrochemicznych w środowisku 5% roztworu NaCl. Potencjał 

ogniwa otwartego otrzymanych stopów określono po 3 godzinach (rys. 5). Z przedsta-

wionych zależności wynika, że wartość potencjału ogniwa otwartego dla stopu Ni-P 

zawierającego najwięcej fosforu jest najbardziej dodatnia w porównaniu z pozostałymi 

stopami. W przypadku wszystkich stopów największe zmiany potencjału zaobserwowano 

do pierwszych 90 minut, po których nastąpiła już stabilizacja potencjału ogniwa otwar-

tego (rys. 5). 

 
Rysunek 5. Zależność E = f(t) otrzymana dla stopów Ni-P w zależności od zawartości fosforu w stopie:  

23,8% (a), 20,0% (b) oraz 7,6% (c) [opracowanie własne] 
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Wartości parametrów odporności korozyjnej: Ekor., jkor. oraz Rp (tab. 3) określono na 

podstawie uzyskanych zależności log j = f(E) (rys. 6). Minimum na krzywej potencjo-

dynamicznej ilustruje obserwowaną wartość potencjału korozji Ekor., której odpowiada 

wartość gęstości prądu korozji jkor., wprost proporcjonalna do szybkości zachodzących 

procesów korozyjnych (rys. 6). Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że 

odporność korozyjna stopów Ni-P wzrasta wraz ze wzrostem zawartości fosforu. 

Świadczy o tym: wzrastający opór polaryzacji Rp, malejąca gęstość prądu anodowego 

oraz przesuwający się w kierunku wartości dodatnich potencjał korozji (tab. 3). Należy 

także dodać, że otrzymane stopy Ni-P charakteryzują się wyższą odpornością korozyjną 

w porównaniu do powłoki niklowej otrzymanej w podobnych warunkach (Ekor. = -0,655 V) 

[18] oraz podłoża stalowego (Ekor. = -0,739 V) [3]. Może to oznaczać, że modyfikacja 

powłoki niklowej fosforem, powoduje wzrost jej odporności korozyjnej. 

Tabela 3. Parametry odporności korozyjnej stopów Ni-P 

Rodzaj stopu jkor. [μA cm-2] Ekor. [V] Rp [Ω cm2] log |Z|0,1 [Ω cm2] 

Ni-P 

(23,8% P) 

1,097 -0,453 5594 2,60 

Ni-P 

(20,0% P) 

4,425 -0,548 4159 2,57 

Ni-P 

(7,6% P) 

6,909 -0,559 3967 2,41 

 
Rysunek 6. Krzywa potencjodynamiczna log j = f(E) otrzymana dla stopów Ni-P w zależności od zawartości 

fosforu w stopie: 23,8% (a), 20,0% (b) oraz 7,6% (c) [opracowanie własne] 

Widma impedancyjne zarejestrowane w potencjale korozji przedstawione zostały 
w postaci diagramu Bode (log ǀZǀ = f (log f)) (rys. 7). W celu analizy uzyskanych danych 
wyznaczono wartość logarytmu modułu impedancji dla częstotliwości 0,1 Hz. Wartość 
log ǀZǀ przy niskich częstotliwościach jest często używana jako prosty do wyznaczenia 
wskaźnik służący do porównania materiałów bez dokładnej analizy danych impedan-

cyjnych [33]. Wartość log Z0,1 wzrasta wraz ze wzrostem zawartości fosforu w stopie 
od 2,41 do 2,60 (tab. 3) (rys. 7). W całym zakresie badanych częstotliwości wartości 

parametru log Z są większe dla stopu Ni-P zawierającego najwięcej fosforu, co odpo-
wiada efektywniejszej odporności na korozję w porównaniu do stopów Ni-P zawiera-
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jących mniej fosforu (rys. 7). Za prawdopodobną przyczynę najlepszej odporności koro-
zyjnej tego stopu odpowiada najmniejsze rozwinięcie powierzchni, które sprawia, że 
procesy korozyjne doznają efektów hamujących. 

 
Rysunek 7. Diagram Bode log |Z| = f(log f) otrzymany dla stopów Ni-P w zależności od zawartości fosforu 

w stopie: 23,8% (a), 20,0% (b) oraz 7,6% (c) [opracowanie własne] 

4. Wnioski/Podsumowanie  

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że w zaproponowanych warun-
kach elektroosadzania otrzymano na podłożu stalowym stopy Ni-P zawierające od 76,2 
do 92,4% at. niklu oraz od 23,8 do 7,6% at. fosforu.  

Badania potencjodynamiczne i impedancyjne prowadzone w 5% roztworze NaCl 
wykazały, że najkorzystniejszymi parametrami odporności korozyjnej spośród bada-
nych stopów, charakteryzuje się stop Ni-P zawierający najwięcej fosforu. Świadczy 
o tym: wzrastający opór polaryzacji oraz logarytm modułu impedancji wyznaczony dla 
częstotliwości 0,1 Hz, malejąca gęstość prądu korozji oraz przesuwający się w kierunku 
wartości dodatnich potencjał korozji. Prawdopodobną przyczyną poprawy odporności 
korozyjnej tego stopu jest najbardziej wyrównana powierzchnia w porównaniu do 
pozostałych badanych stopów. Otrzymane stopy Ni-P są bardziej odporne na korozję 
elektrochemiczną w porównaniu do powłoki niklowej, co oznacza, że modyfikacja tej 
powłoki fosforem wpływa korzystnie na jej odporność korozyjną. 
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Elektrolityczne otrzymywanie i charakterystyka odporności korozyjnej stopów Ni-P 

Streszczenie 

Elektrolityczne stopy Ni-P otrzymano metodą galwanostatyczną w zależności od stężenia jonów niklowych 

w kąpieli galwanicznej. Określono skład chemiczny uzyskanych materiałów, ich morfologię powierzchni 

oraz odporność korozyjną w 5% roztworze NaCl. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że 

w zaproponowanych warunkach elektroosadzania otrzymano stopy Ni-P zawierające od 76,2 do 92,4% at. 

niklu oraz od 23,8 do 7,6% at. fosforu. Badania odporności korozyjnej wykazały, że najkorzystniejszymi 

parametrami odporności korozyjnej spośród badanych stopów charakteryzuje się stop Ni-P zawierający 

najwięcej fosforu. Prawdopodobną przyczyną poprawy odporności korozyjnej tego stopu jest najbardziej 

wyrównana powierzchnia w porównaniu do pozostałych badanych stopów. Otrzymane stopy Ni-P są bar-

dziej odporne na korozję elektrochemiczną w porównaniu do powłoki niklowej, otrzymanej w identycznych 

warunkach, co oznacza, że modyfikacja tej powłoki fosforem wpływa korzystnie na jej odporność korozyjną 

w 5% roztworze NaCl. 

Słowa kluczowe: nikiel, fosfor, stopy, odporność korozyjna 

Electrolytic production and characterization of corrosion resistance of Ni-P alloys 

Abstract 

Electrolytic Ni-P alloys were obtained by the galvanostatic method depending on the concentration of nickel 

ions in the galvanic bath. The chemical composition of the obtained materials, their surface morphology and 

corrosion resistance in 5% NaCl solution were determined. On the basis of the conducted research, it was 

found that under the proposed electrodeposition conditions, the obtained Ni-P alloys contained from 76.2 to 

92.4% at. of nickel and from 23.8 to 7.6% at. of phosphorus. The corrosion resistance tests showed that the 

Ni-P alloy containing the most phosphorus has the most favorable corrosion resistance parameters among 

the all alloys. The likely cause of the improvement in the corrosion resistance of this alloy is the most even 

surface compared to the other tested alloys. The obtained Ni-P alloys are more resistant to electrochemical 

corrosion compared to the nickel coating obtained in identical conditions, which means that modification of 

this coating with phosphorus has a positive effect on the corrosion resistance in 5% NaCl solution. 

Keywords: nickel, phosphorus, alloys, corrosion resistance 
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