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Szanowni Państwo,

IX Poznańska Konferencja Naukowa: Chemia – nowe wyzwania dla nauki i przemysłu 
zorganizowana przez Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Wydział 
Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest kontynuacją zapoczątkowanych 
w 1974 roku Środowiskowych Konferencji Naukowych Chemików.

Wzajemna współpraca, kooperacja pomiędzy nauką a przemysłem, komercjalizacja wiedzy 
oraz budowanie dużych konsorcjów do realizacji projektów naukowych i wdrożeniowych jest 
podstawowym elementem strategii projektu „Horyzont 2020”. Wypracowanie efektywnego 
powiązania pomiędzy strefą naukowo-badawczą oraz przemysłem przynosi korzyści obu 
stronom. „Środowisko naukowe” dzięki swoim tradycjom, wiedzy i twórczemu potencjałowi 
jest swoistym katalizatorem, natomiast „Przemysł” dzięki posiadanym technologiom, 
doświadczeniu oraz bazie finansowej jest aktywatorem tej swoistej symbiozy, która prowadzi 
do innowacyjności i rozwoju gospodarczego. 

Celem konferencji jest zarówno integracja młodych, jak i doświadczonych chemików oraz 
przedstawicieli nauk pokrewnych z uczelni, instytutów PAN i instytutów badawczych oraz 
zakładów przemysłowych, jak również promocja własnych osiągnięć, potrzeb i możliwości 
współpracy w celu spotęgowania więzi pomiędzy uczelniami oraz zintensyfikowania transferu 
wiedzy pomiędzy uczelniami a przemysłem.

Mamy nadzieję, że IX Poznańska Konferencja Naukowa: Chemia – nowe wyzwania dla 
nauki i przemysłu osiągnie choć w części założone cele oraz oczekiwania i na stałe zapisze się 
w Państwa kalendarzu jako cykliczne ważne wydarzenie naukowe, w którym warto uczestniczyć 
w kolejnych latach.

  Przewodniczący Poznańskiego Oddziału PTChem         Dziekan Wydziału Chemii UAM

            
   Prof. UAM dr hab. R. Pietrzak         Prof. zw. dr hab. Henryk  Koroniak
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Program

9.00 Rejestracja, rozwieszanie posterów

10.00 Uroczyste otwarcie konferencji
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Zaawansowanych Technologii
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12.00-12.15 Przerwa kawowa, prezentacje firm

Sesja druga 12.15-13.30 – komunikaty w sekcjach
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Sekcja 1 
sala 2.61
komunikaty

Sekcja 2 
sala 2.62
komunikaty

Sekcja 3-1 
Aula 2.64
komunikaty

13.30-14.30 Obiad

Sesja trzecia 14.30-15.45 – komunikaty w sekcjach

14.30-15.45
Sekcja 3-2 
sala 2.61
komunikaty

Sekcja 3-3 
sala 2.62
komunikaty

Sekcja 3-4 
Aula 2.64
komunikaty

15.45-16.00 Przerwa kawowa
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i silikonowych – trendy, wyzwania i problemy

16.15-16.30 Tomasz Wietrzykowski (Linde-Gaz): Zastosowanie gazów specjal-
nych i armatury redukcyjnej w laboratoriach

16.30-16.45 Michał Ogonowski (Perlan): Nowe narzędzia w technice LC/MS na 
przykładzie analizy żywności

16.45-17.45 Sesja posterowa 

18.00- Spotkanie towarzyskie
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Sala 2.62, Przewodniczący: prof. Wiesław Wasiak

12.15-12.30 Mateusz Gierszewski Generowanie tlenu singletowego przez 
pochodne 5-deazaalloksazyny

12.30-12.45 Piotr Piszczek
Badania nad nową generacją implantów 
przeznaczonych dla chirurgii szczękowo-
twarzowej

12.45-13.00 Magdalena Bawriołek Nowe związki Cu(II), Ag(I) oraz nanocząstki 
ZnO jako prekursory cienkich warstw

13.00-13.15 Jakub Idkowiak Nowe metody analizy niejonowych związków 
powierzchniowo czynnych

13.15-13.30 Alicja Kapuścińska
Wykorzystanie zjawiska rozproszenia 
wstecznego w analizie stabilności kosmetyków 
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SEKCJA 3-1 – TECHNOLOGIA I INŻYNIERIA CHEMICZNA
Aula 2.64, Przewodniczący: prof. Izabela Nowak

12.15-12.30 Zenon Foltynowicz Nanokompozytowy pochłaniacz tlenu do 
opakowań – faza komercjalizacji
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Technologie syntezy wybranych, 
funkcjonalizowanych polisiloksanów i kierunki 
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elektrochemicznych ogniw litowych 

14.45-15.00 Piotr Krawczyk Metody regeneracji ekspandowanego grafitu 
po elektrochemicznym utlenianiu fenolu 
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IX Poznańska Konferencja Naukowa „Chemia – nowe wyzwania dla nauki i przemysłu”

misja Chemii 
w wielkoPolskim CenTrUm zaawansowanyCh TeChnologii

bogdan marCinieC 
Centrum Zaawansowanych Technologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 

ul. Umultowska 89c, 61-614 Poznań
Bogdan.Marciniec@amu.edu.pl

Koncepcja Poznańskiego Transferu Wiedzy (wdrażana już od kilku lat) wpisuje się 
doskonale w aktualną strategię Programu Ramowego Horizon (2014-2020), który ma 
zapewnić rozwój gospodarki europejskiej w oparciu o innowacje. Istotą tego modelu jest 
zbudowanie właściwej relacji invention (w uczelniach i instytutach badawczych) – innovation 
(w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym Fundacji UAM) poprzez wytworzenie 
wszystkich elementów niezbędnych, dla efektywnego transferu wiedzy, w szczególności 
polskich osiągnięć naukowo-technologicznych do praktyki gospodarczej. Podstawą tego 
modelu jest Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii (WCZT), które swoją 
działalność operacyjną rozpocznie 1 lutego 2015r., jako niezależny podmiot naukowo-
badawczy o wysokiej randze międzynarodowej [1, 2]. Głównym celem działań tego ośrodka 
będzie opracowanie oryginalnych dróg selektywnych syntez wysokoprzetworzonych 
chemikaliów, biochemikaliów i agrochemikaliów (tzw. fine chemicals), a także nowej generacji 
bio- i nanomateriałów oraz ich prekursorów, a następnie opracowanie zaawansowanych 
technologii i biotechnologii ich wytwarzania z przeznaczeniem dla optoelektroniki, medycyny, 
farmacji, rolnictwa, ceramiki oraz wielu dziedzin przemysłu hi-tech [3].
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Filozofia oryginalnych pomysłów wywodzących się ze współdziałania chemików syntetyków i biochemików 
 ze specjalistami określającymi pożądane (spodziewane) właściwości produktów 

 
WCZT spełnia kluczową rolę w projekcie „SMART SYNTECH Centre of 
Excellence ” w ramach Programu Teaming (H:2020). 

Omawiane będą także przykłady projektów badawczych planowane do 
realizacji na początku fazy operacyjnej  WCZT. 
Literatura  
 
[1]. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, http://www.wczt.pl 
[2]. Poznański Park Naukowo-Technologiczny: http://www.ppnt.poznan.pl 
[3]. Marciniec B.: Misja Nauk Chemicznych (red). Wydawnictwo Nauka i Innowacje. 
Poznań 2011. 

Filozofia oryginalnych pomysłów wywodzących się ze współdziałania chemików syntetyków 
i biochemików ze specjalistami określającymi pożądane (spodziewane) właściwości produktów

WCZT spełnia kluczową rolę w projekcie „SMART SYNTECH Centre of Excellence” w ramach 
Programu Teaming (H:2020).

Omawiane będą także przykłady projektów badawczych planowane do realizacji na 
początku fazy operacyjnej WCZT.

Literatura
1. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, http://www.wczt.pl
2. Poznański Park Naukowo-Technologiczny: http://www.ppnt.poznan.pl
3. Marciniec B.: Misja Nauk Chemicznych (red). Wydawnictwo Nauka i Innowacje. Poznań 2011.
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IX Poznańska Konferencja Naukowa „Chemia – nowe wyzwania dla nauki i przemysłu”

wsPółCzesne wyzwania Chemii medyCznej meTali

henryk kozłowski 
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii, F. Joliot-Curie 14, 50-383 Wrocław

henryk.kozlowski@chem.uni.wroc.pl

Nieorganiczna chemia medyczna rozwija się obecnie w trzech kierunkach koncentrujących 
się na: wprowadzeniu jonów metali do układu biologicznego, manipulacji i redystrybucji metali 
w układzie oraz ich usuwaniu z organizmu.

Metale takie jak złoto czy miedź stosowane były w medycynie od starożytności. Do 
wprowadzenia antybiotyków i sulfonamidów związki metali były dość powszechnie stosowane 
w terapii przeróżnych chorób. Niestety leczenie tymi związkami było długotrwałe i często mało 
skuteczne stąd szybko działające i skuteczne antybiotyki wyparły leki nieorganiczne z bardzo 
wielu terapii. Niebywały sukces w rozwoju leków bazujących na jonach metali nastąpił w latach 
60- i 70-tych XX wieku za sprawą przypadkowego odkrycia prostych związków platyny 
w skutecznym leczeniu nowotworów. 

Metale, które powszechnie występują w naszym organizmie, mogą mieć różne znaczenie 
i odgrywać ważne role w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu człowieka. Występują 
głównie w miejscach aktywnych enzymów, metaloprotein i kwasów nukleinowych. Z drugiej 
strony, niektóre z najważniejszych metali w biologii – żelazo i miedź są zaangażowane 
w powstawanie stresu oksydacyjnego. Proces ten jest ważny dla prawidłowego funkcjonowania 
układu immunologicznego, ale może także powodować zaburzenia w działaniu wielu 
niezbędnych molekuł, a nawet uszkodzenie całych komórek (np. neuronów), prowadząc do 
szeregu groźnych chorób [1]. 

Do najpoważniejszych schorzeń współczesnego społeczeństwa należą choroby 
neurodegeneracyjne. Odkrycie mechanizmów leżących u podstaw procesów zwyrodnieniowych 
mózgu to wielkie wyzwanie. W ostatnich latach przeprowadzono szereg badań i eksperymentów, 
które dostarczyły wielu dowodów na uczestniczenie jonów miedzi, żelaza oraz cynku 
w patogenezie zaburzeń neurodegeneracyjnych [2]. Obiecującą strategią terapeutyczną 
w leczeniu chorób neurodegeneracyjnych, zwłaszcza choroby Alzheimera, jest zastosowanie 
związków modulujących wiązanie jonów metali z białkami neurodegeneracyjnymi. 
Zastosowanie chelatorów metali reguluje agregacje beta amyloidu (Aβ) oraz neurotoksyczność, 
wywołaną przez jony metali [3, 4]. Ostatnie badania sugerują skuteczne działanie chelatorów 
miedzi i żelaza w kierunku hamowania agregacji beta amyloidu oraz zdolności do przekraczania 
bariery krew-mózg (BBB) [5]. 

Istotnym zagadnieniem w chemii kompleksów metali jest również homeostaza jonów Ni(II). 
Ma ona kluczowe znaczenie dla przetrwania bakterii Helicobacter pylori, która dzięki obecności 
dwóch niklowo-zależnych enzymów: ureazy i hydrogenazy, jest zdolna do kolonizacji śluzówki 
żołądka u ludzi. Ta Gram-ujemna bakteria jest czynnikiem sprawczym ostrego i przewlekłego 
zapalenia błony śluzowej żołądka, choroby wrzodowej układu trawiennego i raka żołądka. Jony 
Ni(II) są dostarczane do ureazy i hydrogenazy przez szereg dodatkowych białek pomocniczych 
[6]. Zakłócenie prawidłowego rozmieszczenia jonów Ni(II) w bakteriach może być narzędziem 
do zwalczania tych patogenów [7]. Białka, które oddziałują z jonami metali, wiążą je głównie 
w miejscach zlokalizowanych w pętlach lub nieustrukturyzowanych regionach, lecz dokładny 
proces wiązania metali przez takie białka nie jest jeszcze do końca poznany [8].
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Poszukiwanie nowych, skutecznych leków na współczesne choroby cywilizacyjne 
i społeczne oraz poznanie i zrozumienie procesów zachodzących w organizmie ludzkim to wielkie 
wyzwanie dla obecnej nauki. Istotą świadomego wprowadzenia leku na rynek farmaceutyczny 
jest bardzo precyzyjne poznanie zarówno mechanizmu powstawania choroby oraz ewentualnej 
roli metali w rozwoju lub hamowaniu procesów chorobowych. 
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mikrosysTemy „lab-on-ChiP” jako narzędzia bioanaliTyCzne 
do badań na Poziomie komórkowym

zbigniew brzózka

Zakład Mikrobioanalityki, Instytut Biotechnologii, 
Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej, Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa

brzozka@ch.pw.edu.pl

Rozwój dziedzin związanych z bioanalityką i biomonitoringiem jest nieodzowny dla 
nowoczesnej diagnostyki medycznej, kontroli procesowej w biotechnologii czy monitorowaniu 
on-line zanieczyszczeń środowiska. Ale jest też fundamentalny dla prowadzenia badań 
biologicznych, rozwoju proteomiki, metabolomiki i genetyki, gdzie skala i złożoność badanych 
obiektów wymaga metod i urządzeń, pozwalających na szybką i wiarygodną informację. Jednym 
z aktualnych trendów w diagnostyce medycznej jest decentralizacja badań i przeprowadzania 
testów w gabinecie lekarza lub stanowiska intensywnej opieki medycznej tzw. „point-of-care 
(POC) sites”. Stwarza to z kolei zapotrzebowanie na nowe testy analityczne i technologie 
detekcji bioanalitów, które są w stanie szybko, wiarygodnie i ekonomicznie dostarczyć wyniki 
badań.

Kluczem do rozwiązania jest miniaturyzacja analiz (mikroanalityka) i wykorzystywanie 
miniaturowych urządzeń chemicznych typu „Lab-on-a-chip”, która jest jedną z najprężniej 
rozwijających się interdyscyplinarnych dziedzin. Zgodnie z tą koncepcją, dąży się do 
umożliwienia przeprowadzenia każdej, nawet wieloetapowej analizy przy pomocy jednego 
mikrourządzenia, jakkolwiek wymaga to zupełnie nowego podejścia do analityki i systemów 
pomiarowych. Urządzenie takie składa się ze zintegrowanych pod względem funkcjonalnym 
i maksymalnie upakowanych w małej przestrzeni elementów, odpowiedzialnych za kolejne 
etapy przeprowadzanego procesu oraz transport próbki i odczynników. Sama miniaturyzacja nie 
jest celem samym w sobie a jest efektem określonych zapotrzebowań różnych użytkowników 
urządzeń analitycznych a głównymi zaletami, jakie pociąga za sobą są przede wszystkim: 
zmniejszenie objętości próbki potrzebnej do wykonania analizy oraz zużycia odczynników, 
duża szybkość i czułość pomiaru, jak również łatwość automatyzacji analizy i wykonania jej 
w strumieniu płynącego przez układ analitu. 

Miniaturyzacja urządzeń diagnostycznych pozwala między innymi na przeniesienie 
skomplikowanych analiz z laboratoriów klinicznych w warunki nielaboratoryjne, co sprzyja ich 
upowszechnianiu. Główną zaletą korzystania z nowych mikrourządzeń jest jednak integracja 
wielu, do tej pory oddzielnych, prób analitycznych w jedną kompleksową procedurę, co 
w znacznym stopniu ułatwia przeprowadzenie testu. 

Najnowszą tematyką badawczą w miniaturowej skali jest inżynieria komórkowa i tkankowa, 
które stanowią jedne z najbardziej dynamicznie rozwijających się dyscyplin nowoczesnej 
nauki. Obszar ich badań obejmuje nie tylko obserwacje wewnątrzkomórkowych procesów, 
ale także studia dotyczące funkcji komórki w aspekcie środowiska tkankowego. Przyczyniły 
się do wglądu w mechanizm działania przeciwciał, hormonów, enzymów oraz do pozyskania 
nowych informacji dotyczących regulacji transkrypcji genów. Badania toksykologiczne przy 
wykorzystaniu hodowli komórkowej i tkankowej są niezwykle istotną alternatywą dla badań 
prowadzonych na zwierzętach. Zapewniają poznanie procesów komórkowych i molekularnych 
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oraz szybką i dokładną identyfikację rodzaju uszkodzenia komórek. Umożliwiają pracę na 
komórkach ludzkich. Należy jednak pamiętać o tym, że hodowla komórkowa stanowi znaczne 
uproszczenie systemu niezwykle złożonych interakcji zachodzących w organizmie żywym. 





sekCja Chemii organiCznej i bioorganiCznej

komUnikaTy
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alkoksylaCja alkoholU allilowego

anToni ŻółTański
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azoltanski@icsochp.com.pl

Przedstawiono firmę ICSO Chemical Production Sp. z o.o., prezentując stosowane systemy 
zarządzania jakością, misję, strategię działania i rozwoju oraz główne kierunki aktywności. 
Jedną z głównych specjalizacji firmy jest alkoksylacja, obejmująca procesy z wykorzystaniem 
zarówno tlenku etylenu (EO) jak i  tlenku propylenu (PO). Własne „know-how” i ponad 
trzydzieści lat doświadczenia w tej dziedzinie pozwalają na oferowanie alkoksylatów, gdzie 
surowcami są: aminy tłuszczowe i aromatyczne, alkohole i kwasy tłuszczowe, triglicerydy 
pochodzenia zarówno roślinnego jak i zwierzęcego, alkohole wielowodorotlenowe, alkohol 
allilowy, inne surowce.

Obecnie prowadzone są intensywne prace nad alkoksylacją alkoholu allilowego (AA). 
Surowiec został opisany z uwzględnieniem jego toksyczności, co determinuje sposób pracy 
zarówno w laboratorium, jak i w skali technicznej. Reakcję alkoksylacji AA można opisać 
równaniem (1):
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gdzie: 0 ≤ x ≤ 50 i 0 ≤ y ≤ 50, a dla x i y ≠ 0 reakcję prowadzi się blokowo lub w układzie 
„random”.

Przedstawiono stosowaną laboratoryjną aparaturę badawczą. Podano sposób nazewnictwa 
produktów alkoksylacji i ofertę dostępnych wyrobów. Głównym kierunkiem zastosowania 
alkosylatów AA, są polietery silikonowe. Omówiono problemy, które mogą wystąpić w trakcie 
reakcji z polisiloksanami oraz możliwość O-metylowania (2) lub acylowania (3) alkoksylatów 
AA, w celu uzyskania monofunkcyjnych reagentów, co w konsekwencji prowadzi do reakcji 
tylko terminalnej grupy winylowej, z utworzeniem wiązania krzem-węgiel. 
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zasTosowanie TermoCyklizaCji w Chemii bioorganiCznej

marCin k. Chmielewski 
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań

maro@ibch.poznan.pl

Termolabilne Grupy Ochronne (TGO) są nowym podejściem w syntezie bioorganicznej, 
gdyż ich usuwanie odbywa się tylko w wyniku podwyższenia temperatury w środowisku 
wodnym o pH=7 [1]. Grupy takie mogą znaleźć zastosowanie w chemicznej syntezie 
biopolimerów takich jak: kwasy nukleinowe, peptydy. Syntetyczne kwasy nukleinowe lub 
peptydy są bardzo skutecznymi czynnikami terapetucznymi jednakże w transporcie poprzez 
błony komórkowe muszą być chronione przed degradacyjnym działaniem enzymów. TGO mogą 
być, zatem wykorzystane, jako grupy maskujące umożliwiające chemiczną syntezę lub zostać 
wykorzystane w poprawie transportu do wnętrza komórki żywej. Przedstawione w niniejszej 
prezentacji 2-Pirydynylowe TGO są selektywnie usuwane z miejsca chronionego w wyniku 
podwyższenia temperatury według unikalnego mechanizmu termocyklizacji. 2-Pirydynylowe 
TGO, zastosowano do ochrony funkcji hydroksylowej w postaci węglanów [2] jak również 
w ochronie funkcji fosforanowej [3]. 
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R1 = H,Ph; R2 = H,CH3; R3 = grupy elektro-donorowe -akceptorowe; R = reszta biopolimeru 

Schemat 1. Proponowany mechanizm termocyklizacji termolabilnych 2-pirydynylowych węglanów 
z zaznaczonymi miejscami kluczowych modyfikacji.

Badanie mechanizmu reakcji termocyklizacji polega na identyfikacji produktów termicznego 
rozkładu za pomocą analizy HPLC oraz analizy mas. Określono, że termocyklizacja silnie 
zależy od nukleofilowości atomu azotu w pierścieniu pirydynylowym oraz od przestrzennego 
otoczenia centrum nukleofilowego. 

Wykorzystując detektor UV-Vis z matrycą diodową (DAD) określono przesunięcie max. 
absorbcji, które następuje podczas termocyklizacji. Pomiar absorpcji przy długości fali 337 nm 
dla N-benzylowych TGO jest elementem diagnostycznym określającym poziom odblokowania 
TGO. 
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synTeza hydrofobowyCh PoChodnyCh 
benzimidazolU i 2,2’-bibenzimidazolU
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iwona.madrzak-litwa@doctorate.put.poznan.pl

Benzimidazol i 2,2’-bibenzimidazol należą do grupy związków heterocyklicznych. 
Wykazują szereg interesujących właściwości, między innymi wchodzą w skład związków 
kompleksowych takich metali grup przejściowych, jak miedź, cynk, kobalt, nikiel [1]. Ze 
względu na ograniczoną rozpuszczalność benzimidazolu i 2,2’-bibenzimidazolu w powszechnie 
stosowanych rozcieńczalnikach organicznych, konieczne jest wprowadzenie hydrofobowych 
podstawników umożliwiających zastosowanie tych związków jako ekstrahentów jonów 
metali w procesach hydrometalurgicznych. Rolę hydrofobowych podstawników może pełnić 
wiele grup funkcyjnych, między innymi grupy acylowe, estrowe, alkilowe. Estrowe pochodne 
2,2’-bibenzimidazolu stanowią substancję aktywną preparatu handlowego ACORGA ZNX 
50, który charakteryzuje się dużą selektywnością w stosunku do jonów cynku(II) w obecności 
jonów żelaza(III) [2, 3]. 

Celem pracy było otrzymanie alkilowych pochodnych 2,2’-bibenzimidazolu 
i benzimidazolu. W pierwszym etapie przeprowadzono syntezę benzimidazolu oraz  
2,2’-bibenzimidazolu [4-6]. Następnie zsyntetyzowane związki poddano reakcjom alkilowania 
otrzymując odpowiednie alkilobenzimidazole oraz mono- i dialkilo-2,2’-bibeznimidazole. 
Dla wszystkich tych związków wykonano widma protonowego jądrowego rezonansu 
magnetycznego, które potwierdziły strukturę oraz czystość alkilowych pochodnych 
benzimidazolu i 2,2’-bibenzimidazolu [7].
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Ochrona roślin przeciwko agresywnym patogenom takim jak wirusy czy bakterie jest 
jednym z najtrudniejszych wyzwań stojących przed nowoczesnym rolnictwem. Wirusowe 
choroby roślin powodują ogromne straty w ilości i jakości plonów, dlatego podejmuje się 
działania mające na celu zwiększenie odporności roślin na patogeny. Jednym z najnowszych 
trendów jest generowanie nabytej odporności systemicznej (SAR eng. ”Systemic Acquired 
Resistance”) aktywowanej przez czynniki biologiczne lub chemiczne [1].

Benzotiadiazol (BTH) jest bicykliczną aromatyczną cząsteczką w której pierścień 
tiadiazolowy jest bezpośrednio przyłączony do benzenu. Jego najpopularniejsza pochodna, 
tioester (ASM) jest wysoce efektywnym aktywatorem odporności roślin na szerokie spektrum 
patogenów [2], ale jego użycie jest mocno ograniczone przez bardzo słabą rozpuszczalność 
w wodzie.

Ciecze jonowe są nową klasą materiałów, złożonych bezpośrednio z jonów, które są ciekłe 
w niskich temperaturach (poniżej 100oC). Różnorodne kombinacje kationów i anionów zapewnia 
dużą liczbę cieczy jonowych z unikalnymi właściwościami takimi jak wysokie przewodnictwo, 
wysoka stabilność termiczna, znikoma prężność par, niepalność i dobra rozpuszczalność 
będące konsekwencjami możliwej do zaprojektowania polarności cieczy jonowych poprzez ich 
modułowy charakter.

Szeroka gama biologicznie aktywnych jonów (np. antybakteryjnych lub podwyższających 
rozpuszczalność), które mogą zestawione z jonem indukującym odporność w dwufunkcyjną sól 
daje duże możliwości potencjalnego zastosowania otrzymanych związków [3,4].
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Analizie poddano struktury krystaliczne wybranych chiralnych amidów kwasu 
trifenylooctowego. Koncentrowała się ona na określeniu, w jaki sposób cząsteczki o znacznym 
zatłoczeniu przestrzennym i jednakowej chiralności realizują zasadę efektywnego upakowania 
w krysztale oraz sprecyzowaniu stopnia zaangażowania grupy trifenylometylowej (trytylowej 
Tr) i amidowej w oddziaływania wewnątrz- i międzycząsteczkowe. Źródłem zawady 
przestrzennej zarówno w cząsteczkach jak i kryształach badanych związków jest grupa trytylowa. 
Jednocześnie ugrupowanie to wykazuje duży stopień labilności konformacyjnej, pozwalającej 
łatwo reagować nawet na subtelne zmiany podstawników w centrum stereogenicznym oraz 
na amidowym atomie azotu. Konformery, w których pierścienie fenylowe są zorientowane 
względem siebie na kształt śmigła o przybliżonej symetrii C3 wykazują helikalność P lub M, 
w zależności od tego czy kąty torsyjne opisujące rotację każdego z pierścieni fenylowych 
wokół trytylowego wiązania Csp

3–Cipso przyjmują znaki plus czy minus. Względy upakowania 
w krysztale wymuszają współkrystalizację izomerów o przeciwnej helikalności, co jednakowoż 
nie oznacza ich równoważności energetycznej, natomiast sprzyja tworzeniu asocjatów 
pseudocentrosymetrycznych, mających zdolność do bardziej efektywnego upakowania 
w krysztale niż asocjaty homohelikalne. Badania nasze sygnalizują możliwość tworzenia przez 
alkilowe pochodne trytyloamidów kryształów o zauważalnym stopniu porowatości i niskiej 
gęstości oraz wskazują na zablokowanie funkcji protonodonorowych grupy amidowej poprzez 
jej ekranowanie zarówno przez grupę trytylową jak i rozbudowane przestrzennie podstawniki 
w centrum stereogenicznym.

Badane związki zostały zsyntezowane w Pracowni Stereochemii Organicznej na Wydziale 
Chemii UAM kierowanej przez dr. hab. Marcina Kwita.
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synTeza 1,4-benzoksazePin-3-onów

agaTa goszCzyńska, halina kwieCień

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 
al. Piastów 17, 70-310 Szczecin

agoszczynska@zut.edu.pl

1,4-Benzoksazepiny i ich oksa pochodne znane są 
z aktywności farmakologicznej i pestycydowej. Przykładem 
są pochodne 1,4-benzoksazepin-5-onu (I), które wykazują 
właściwości antyhistaminowe [1] oraz pochodne 
1,4-benzoksazepin-3-onu (II) opisane jako aktywne środki 
uspokajające i przeciwbólowe [2].

W pracy przedstawiono syntezę nowych kwasów 2-{2-[(fenyloamino) metylo]fenoksy}
alkanowych i ich estrów (2), na drodze reduktywnego aminowania odpowiednich formyloestrów 
(1).

Badano reakcję cyklizacji otrzymanych aminokwasów (2, R3=H) oraz aminoestrów (2, 
R3=CH3) do układu 1,4-benzoksazepin-3onu (3), zmieniając: czas i temperaturę reakcji, rodzaj 
i ilość aktywatorów oraz rozpuszczalników.

Produkty reakcji wydzielano i po oczyszczeniu identyfikowano za pomocą metod 
spektroskopowych (NMR, GC/MS). 

Literatura
1. Cale A.D., Gero T.W., Walker K.R., Lo Y.S., Welstread W.J., Jaques L.W., Jonson A.F., 

Leonard C.A., Nolan J.C., Johnson D.N., J. Med. Chem., 1989, 32, 2178.
2. Kwiecień H., Śmist M., Wrześniewska A., Curr. Org. Synth. 2012, 9, 828.

S1-P1



32

IX Poznańska Konferencja Naukowa „Chemia – nowe wyzwania dla nauki i przemysłu”

róŻniCe w hodowli szCzePów Pseudomonas aerugInosa, 
wyizolowanyCh z PadłyCh kUrCząT, a ProdUkCja ramnoliPidów

marTa woźniak1, kamila myszka2, agnieszka zgoła-grześkowiak3, 
doroTa formanowiCz4, maTeUsz sydow1, łUkasz Chrzanowski1, aliCja szUlC1

1 Politechnika Poznańska, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Poznań 
2 Uniwersytet Przyrodniczy, Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności, Poznań

3 Politechnika Poznańska, Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Poznań 
4 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, 

Zakład Biochemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej, Poznań
alicja.szulc@put.poznan.pl

Pomimo przeprowadzenia wielu eksperymentów na całym świecie, nadal prawdziwa rola 
ramnolipidów w środowisku naturalnym pozostaje niewyjaśniona. Należy zwrócić szczególną 
uwagę na rodzaj węgla, jak również stężenie źródła azotu w mediach hodowlanych. Czynniki 
te mają wpływ na wydzielane przez mikroorganizmy ramnolipidy. Dlatego celem niniejszych 
badań było określenie profilu oraz ilości produkowanych ramnolipidów, przez bakterie 
Pseudomonas aeruginosa wyizolowane z padłych kurcząt, w odniesieniu do różnych warunków 
hodowli tych szczepów.

W badaniach wykorzystano 20 szczepów Pseudomonas aeruginosa, które wyizolowano 
z narządów wewnętrznych (tj. płuc i worków powietrznych) świeżo padłych kurcząt. Przyczyną 
zgonu ptaków, u których zdiagnozowano zmiany zapalne w układzie oddechowym (zespół 
CRD), była wtórna infekcja bakteryjna. Zdolność szczepów Pseudomonas aeruginosa do 
syntezy ramnolipidów oceniono wykorzystując zmodyfikowane medium zaproponowane przez 
Bushnell i Haas (1941). W pracy zastosowano 4 modyfikacje podłoża, różniące się źródłem 
węgla (glukoza lub olej napędowy) oraz stężeniem źródła azotu w postaci NH4NO3.

Badania wykazały, że produkcja ramnolipidów przez te same szczepy Pseudomonas 
aeruginosa jest uzależniona od warunków hodowli tych mikroorganizmów. Na ilość 
wydzielanych biosurfaktantów oraz ich strukturę wpływa zarówno rodzaj węgla, jak i stężenie 
źródła azotu w bulionie hodowlanym.

Finansowanie
Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie 
decyzji numer DEC-2012/07/D/NZ9/00981

Literatura
1. Chrzanowski Ł., Ławniczak Ł., Czaczyk K.: World J. Microbiol. Biotechnol., 2011 28(2): 

401–419
2. Abdel-Mawgoud A. M., Lépine F., Déziel E.: Appl. Microbiol. Biotechnol., 2010 86, 1323-
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Celem niniejszych badań była izolacja mikroorganizmów zdolnych do produkcji związków 
obniżających napięcie powierzchniowe z nowego źródła badawczego, jakim był obornik 
oraz kał zwierząt gospodarskich (kał krów, świń, kałomocz kur). Dodatkowo porównano 
zdolności wyizolowanego konsorcjum bakteryjnego oraz szczepu Pseudomonas aeruginosa do 
efektywnego wydzielania związków powierzchniowo-czynnych. 

Nowatorski charakter niniejszych badań przejawia się w nietypowym składzie 
wyizolowanego konsorcjum: Enterococcus faecalis, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia 
coli. Dodatkowo czynnikiem potwierdzających celowość tych badań jest fakt, że wyizolowane 
konsorcjum charakteryzowało się lepszą niż monokultura biosyntezą związków obniżających 
napięcie powierzchniowej. Materiał badawczy w postaci kału zwierząt gospodarskich oraz 
obornika posiada duży potencjał do izolacji bakterii Gram-ujemnych zdolnych do wydzielania 
biosurfaktantów. 

Na podstawie wykonanych badań można stwierdzić, że obecność mikroflory towarzyszącej 
oddziałuje na szczep Pseudomonas aeruginosa. Konsorcjum powoduje nadprodukcję związków 
obniżających napięcie powierzchniowe podczas hodowli bakterii z dodatkiem oleju napędowego 
jako jedynego źródła węgla. Jednocześnie konsorcjum opóźnia wydzielanie przez szczep 
Pseudomonas aeruginosa biosurfaktantów w warunkach bioreaktorowych. Najprawdopodobniej 
jest to skutkiem wstępnej konkurencji drobnoustrojów o składniki odżywcze w nowym 
środowisku. 

Finansowanie
Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie 
decyzji numer DEC-2012/07/D/NZ9/00981
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2. Youssef N.H., Duncan K.E., Nagle D.P., Savage K.N., Knapp R.M., McInerney M.J.:, 2004 
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modyfikaCja Tkanin naTUranyCh 
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 Wraz z rozwojem świadomości ludzkiej oraz coraz szerzej pojętego zdrowego trybu 
życia zaczęto dostrzegać potrzebę modyfikacji tkanin. Wpłynęło to na intensywny rozwój rynku 
materiałów włókienniczych o dodatkowych właściwościach, w tym o działaniu biobójczym. 
Otrzymanie materiałów o tak specyficznych cechach wymagało zastosowania odpowiednich 
związków chemicznych, które będą skuteczne wobec szerokiego spektrum mikroorganizmów, 
nieszkodliwe dla ludzi i środowiska, a także trwałe [1]. 

Jako środki do biobójczego wykończenia tkaniny bawełnianej zastosowano 
trialkoksysilany, zawierające jako podstawniki czwartorzędowe sole amoniowe, aminę bądź 
hydantoinę. Zastosowano również nanocząstki srebra, bromek heksadecylotrimetyloamoniowy 
i triklosan. W związku z tym, że istotną cechą biobójczych materiałów włókienniczych jest 
ich trwałość i odporność na wymywanie związki biobójcze mogą być immobilizowane 
w strukturze nanokrzemionki (wytwarzanej in situ) bądź zawierać grupy, które trwale 
wiążą się z grupami funkcyjnymi, występującymi na powierzchni włókien [2]. Jako 
prekursory krzemoorganiczne wykorzystano tetraetoksysilan, n-oktylotrietoksysilan  
i poli[dimetylo-co-(oktafluoropentyloksypropylo)metylo-co-(trimetoksysililoetylo) 
metylo]siloksan). Modyfikowane tkaniny poddano badaniom dotyczącym oceny aktywności 
przeciwgrzybicznej i odporności tkaniny na biodeteriorację. Wykonano goniometryczne pomiary 
kątów zwilżania, a także wykonano analizy SEM. Wiele spośród zastosowanych modyfikacji 
pozwoliła uzyskać tkaniny o zadowalającym działaniu biobójczym. W wielu przypadkach 
otrzymano multifunkcyjne tkaniny, wykazujące dodatkowo właściwości hydrofobowe.

Finansowanie
Badania realizowane w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań 
i Rozwoju pt. „Nowe krzemoorganiczne środki do uszlachetniania włókien i tkanin naturalnych” 
nr 180 480.
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synTeza, sUbsTyTUCja nUkleofilowa i liPofilność PoChodnyCh 
6-Chloro-3-eTylo-1,2,4-Triazolo[4,3-b]Pirydazyny

monika sTefanowska, anna kaTrUsiak 
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Katedra i Zakład Chemii Organicznej, 

ul. Grunwaldzka 6, 60-780 Poznań
akatrus@ump.edu.pl

W wyniku wieloetapowej syntezy otrzymano nową pochodną triazolopirydazyny: 
6-chloro-3-etylo-1,2,4-triazolo[4,3-b]pirydazynę (1), którą poddano reakcjom zastępczego 
nukleofilowego podstawienia wodoru (VNS) z zastosowaniem dwóch wcześniej otrzymanych 
prekursorów karboanionów: chlorometylofenylosulfonu i chlorometylo-p-tolilosulfonu. 
Reakcje prowadzono w temp. 0-5ºC w dimetyloformamidzie wobec sproszkowanej zasady 
potasowej. Po rozdziale produktów metodą chromatografii kolumnowej ustalono ich tożsamość 
na podstawie analizy widm 1H NMR i 13C NMR. Otrzymano pochodne podstawione przy atomie 
węgla C-8, który posiada największy deficyt elektronowy. Stwierdzono, że oprócz klasycznych 
produktów reakcji VNS (2, 3) w śladowych ilościach powstają również produkty anulacji (4, 5). 

Związek 1 poddano również reakcjom z takimi czynnikami nukleofilowymi jak: morfolina, 
piperydyna, pirolidyna, pirazyna, piperazyna, dimetyloamina. Otrzymano szereg pochodnych 
6 – 11 podstawionych przy atomie węgla C-6. Metodą chromatografii cienkowarstwowej 
w odwróconym układzie faz określono lipofilność otrzymanych pochodnych. Okazało się, 
że najbardziej lipofilna okazała się pochodna podstawiona przy atomie węgla C-6 reszta 
piperazynową.

Dokonano również określenia lipofilności zsyntetyzowanych dotychczas w Kat. i Zakł. 
Chemii Organicznej szeregu triazolopirydazyn, różniących się między sobą podstawnikiem 
przy atomie węgla C-3: 6-chloro-, 6-chloro-3-metylo-, 6-chloro-3-chlorometylo-, 6-chloro-3-
metoksymetylo-, 6-chloro-3-etylo-1,2,4-triazolo[4,3-b]pirydazyny. Najmniejszą lipofilnością 
charakteryzowała się triazolopirydazyna z podstawnikiem metoksymetylowym przy atomie 
węgla C-3. Największe powinowactwo do lipidów wykazał związek 1. 

W ramach przeprowadzonej pracy otrzymano 11 pochodnych związku 1 nieopisanych 
dotychczas w dostępnym piśmiennictwie. 
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wykorzysTanie TeChniki lC-ms w badaniU foToChemii 
3-benzyloryboflawiny 

małgorzaTa insińska-rak1, anna golCzak1, marek sikorski1, emilia fornal2 
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inka@amu.edu.pl
2 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, al. Kraśnicka 102, 20-718 Lublin

Udział flawin w wielu procesach fotobiologicznych spowodował zainteresowanie 
fotochemią pochodnych ryboflawin. Badania te zostały zapoczątkowane już w latach 
trzydziestych. Stwierdzono, że pochodne ryboflawiny ulegają fotolizie ze stosunkowo dużą 
wydajnością. Rodzaj produktów fotolizy w dużym stopniu zależy od warunków. Związki te tracą 
łańcuch rybitylowy, a głównymi produktami rozkładu są odpowiednie pochodne alloksazynowe 
i izoalloksazynowe . W rozpuszczalnikach hydroksylowych reakcje fotolizy zachodzą poprzez 
stan trypletowy. Ponadto zauważono, że ryboflawina, lumiflawina oraz mononukleotyd 
flawinowy (FMN) ulegają fotodegradacji, która jest związana z odszczepieniem wodoru z grupy 
hydroksylowej rozpuszczalnika [1]. 

W ramach badań własnych określono właściwości fotochemiczne 3-benzyloryboflawiny 
w metanolu oraz acetonitrylu poddanych naświetlaniu promieniowaniem o długości fali 
l=366nm [2]. Podjęto próby określenia struktur powstających fotoproduktów z zastosowaniem 
chromatografii cieczowej z detekcją mas LC-MS.

Podziękowania
Praca częściowo finansowana z grantu NCN UMO-2011/01/D/ST4/04991.

Literatura
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Flawiny stanowią dużą grupę związków zaangażowanych w procesy biologiczne takie jak 
np. fotosynteza czy fototropizm. Najbardziej znanymi przedstawicielami flawin są ryboflawina, 
mononukleotyd flawinowy (FMN) oraz dinukleotyd flawinowo-adeninowy (FAD). Duże 
zainteresowanie, które towarzyszy związkom z grupy flawin wynika głównie z ich niebagatelnej 
roli w funkcjonowaniu organizmów żywych. Związki te mogą spełniać rolę katalizatorów 
w procesach, takich jak utlenianie pestycydów lub w reakcjach z pochodnymi fenolu i toluenu 
[1,2].

W ramach badań własnych wykonano pomiary widm masowych z zastosowaniem różnych 
metod jonizacji próbki dla ryboflawiny oraz dwóch jej pochodnych: 3-benzyloryboflawiny 
i 2-tio-ryboflawiny. Wykonano analizę widm fragmentacyjnych. Ustalono, że fragmentacja 
zachodzi w łańcuchu rybitylowym, a następnie w układzie izoalloksazynowym [3].

Podziękowania
Praca częściowo finansowana z grantu NCN UMO-2011/01/D/ST4/04991.
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2-Fenylo-6-hydroksy-4,5-dimetylopirydazyn-3-on (1) jest produktem reakcji bezwodnika 
dimetylomaleinowego z fenylohydrazyną w temperaturze wrzenia 10% HCl. W warunkach 
normalnych tworzy on kryształy o symetrii grupy przestrzennej C2/c z czterema symetrycznie 
niezależnymi cząsteczkami (Z’=4) [1]; tę formę oznaczyliśmy jako fazę α .W większości 
przypadków kryształy molekularne krystalizują z jedną symetrycznie niezależną cząsteczką 
(66% struktur krystalizuje z Z’=1, 8.04% z Z’=2). 

W strukturze mocznika powyżej 0.48 GPa następuje obniżenie symetrii (Z’=1) a powyżej 
2.8 GPa podniesienie symetrii (Z’=0.5) [2], w tiomoczniku najpierw Z’=1 a później Z’=3 [3].

Celem naszych badań było stwierdzenie czy wysokie ciśnienia wpływają na złożoność 
(ilość symetrycznie niezależnych cząsteczek) w krysztale. Przeprowadzone ostatnio badania 
pierwiastków antymonu, telluru i selenu [4] ciśnienia znacznie obniżają ciśnienia i mogą 
prowadzić do powstania struktur modulowanych. 

Stwierdziliśmy że w 0.50 GPa faza α ulega przemianie izostrukturalnej w fazę β, o tej samej 
grupie przestrzennej i bardzo podobnych wymiarach komórki elementarnej. Faza β posiada 
również Z’=4. Jednakże rekrystalizacja związku powyżej 0.5GPa prowadzi do uzyskania 
nowej odmiany polimorficznej, o symetrii jednoskośnej grupy przestrzennej P21/a, i z jedną 
symetrycznie niezależną cząsteczką (Z’=1). Tak więc wysokie ciśnienie zwiększyło symetrię 
kryształu w fazie 1-γ jednakże powstanie tej fazy wymaga rekrystalizacji, nie może nastąpić 
samoistnie z fazy 1-α. Natomiast stopniowe zwiększanie ciśnienia prowadzi do powstania fazy 
1-β o podobnej złożoności struktury. 

Literatura
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Wprowadzenie każdej substancji chemiczne do przemysłu, a także do obrotu handlowego, 
wymaga przeprowadzenia szeregu badań określających jej wpływ na środowisko naturalne. 
Konieczność tego typu badań związana jest z możliwością przedostania się substancji 
chemicznych do środowiska naturalnego zarówno na etapie produkcji, a także podczas 
stosowania i niewłaściwego zagospodarowania produktów przeterminowanych lub produktów 
ich rozpadu. 

Czwartorzędowe sole N-alkilotropiniowe, dzięki swojej amfifilowej strukturze wykazują 
właściwości powierzchniowo czynne. Dotychczasowe badania wykazały dużą aktywność 
antymikrobiologiczną tych związków [1,2].

Celem niniejszej pracy była synteza oraz ocena wpływu bromków N-alkilotropninowych na 
wzrost i rozwój wyższych roślin lądowych.

W badaniach określających fitotoksyczność czwartorzędowych soli tropinowych 
wykorzystano roślinę jednoliścienną – jęczmień jary (Hordeum vulgare) oraz roślinę 
dwuliścienną – gorczycę biała (Sinapis alba L.). 

Ocenę fitotoksyczności bromków N-alkilotropiniowych przeprowadzono na podstawie 
ilości wschodów oraz masy zielonej pędów roślin rosnących na glebie kontrolnej ze wschodami 
i masą pędów roślin rosnących na glebie, do której wprowadzono odpowiednie ilości badanych 
substancji chemicznych. Podczas badań dokonano również oceny wizualnej, biorąc pod uwagę 
zahamowanie wzrostu, chlorozę i nerkozę wszystkich uszkodzeń badanych roślin. 

Przeprowadzone badania wskazują, iż bromki N-alkilotropiniowe nie wpływają w znaczący 
sposób zarówno na wschody jak i ogólny rozwój obu roślin zastosowanych w eksperymentach. 

Finansowanie
Praca została sfinansowana ze środków na działalność statusową dla młodej kadry nr 03/32/
DSMK/0464 
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Ekstrakcja ciecz-ciecz jest metodą często proponowaną do wydzielania metali z ubogich 
złóż mineralnych, odpadów oraz ciekłych strumieni odpadowych. Niestety złożoność tego 
typu układów zmusza do poszukiwań nowych selektywnych ekstrahentów, które dodatkowo 
będą charakteryzowały się dużą trwałością na działanie kwasów lub alkali. Do tej grupy 
związków można zaliczyć hydrofobowe O-alkilo pirydynoamidoksymy, które jako ekstrahenty 
dwufunkcyjne powinny wykazywać zdolność do kompleksowania metali w szerokim zakresie pH,  
w obecności jonów chlorkowych oraz siarczanowych.

Krótkołańcuchowe O-alkilo 2-pirydynoamidoksymy można otrzymać np.: stosując 
katalizę przeniesienia międzyfazowego, jednak w przypadku syntezy hydrofobowych O-alkilo 
pirydynoamidoksymów, jako efektywną metodę zaproponowano reakcję pirydynoamidoksymu 
z długołańcuchowym bromkiem alkilowym przy udziale NaOH. 

N N
N

N O

NH2

H

R1

N O

NH2

R2

R1R1 N

Py-2- Py-3- Py-4-

rozpuszczalnik* / NaOH

gdzie R 1 to:

2R X

* etanol/ izopropanol/aceton

R2 to:decyl- /2-etyloheksyl-

NH2OH* HCl

NaHCO3 / EtOH

.

W celu optymalizacji warunków syntezy hydrofobowych O-alkilo 2-, 3- oraz  
4-pirydynoamidokymów reakcje prowadzono w różnych warunkach temperaturowych, przy 
różnym czasie prowadzenia reakcji oraz stosując różnego typu rozpuszczalnik polarny. Badania 
te prowadzono w reaktorze EasyMax 102 (Mettler Toledo), który umożliwiał analizę efektu 
temperaturowego w trakcie prowadzenia reakcji. Przebieg reakcji O-alkilowania kontrolowano 
chromatograficznie na spektrometrze Pegasus 4D GC x GC-TOF MS, a strukturę zsyntezowanych 
związków potwierdzono spektroskopowo (1H i 13C NMR oraz FT-IR). 
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Aktualnie poszukuje się alternatywy dla syntetycznych fungicydów, a rośliny są doskonałym 
źródłem aktywnych produktów naturalnych [1] Alkaloidy chinolizydynowe cieszą się coraz 
większym zainteresowaniem, ze względu na ich aktywność biologiczną oraz rolę „broni 
chemicznej” jaką pełnią w roślinach, chroniąc je przed patogenami i owadami [2]. Badania 
pochodnych cytyzyny i sparteiny dowiodły, że posiadają one właściwości biobójcze względem 
grzybów Chaetomium globusum i Trichoderma harzianum [3]. Testy przesiewowe względem 
mikrogrzybów, powodujących pleśnienie drewna (Aspergillus niger, Chaetomium globusom, 
Trichoderma viride, Penicillium cyclopium) przeprowadzono na pochodnych cytyzyny. Okazało 
się, że z pośród przebadanych pochodnych cytyzyny, tylko związki N-benzylocytyzyny 
(Rys.1) z podstawnikami halogenowymi w pozycji meta (2,5,8) oraz para (3,6,9) wykazały 
działanie fungistatyczne. A zatem, w zależności od izomerii położeniowej podstawnika można 
zmienić aktywność biologiczną pochodnych cytyzyny. Na podstawie powyższych rezultatów 
przeprowadzone zostaną dalsze badania na poziomie molekularnym, mające na celu określenie 
zależności pomiędzy strukturą molekularną i aktywnością biologiczną, w tym fungistatyczną 
(-)-cytyzyny i jej pochodnych.

N

N

O

R
1) R = o-Cl
2) R = m-Cl
3) R = p-Cl
4) R = o-Br
5) R = m-Br

6) R = p-Br 
7) R = o-I
8) R = m-I
9) R = p-I

Podziękowania
Projekt ”Superior bio-friendly systems for enhanced wood durability” finansowany przez NCBiR 
z Funduszy Norweskich (Norway Grants) w ramach Programu Badań Polsko-Norweskich: Pol-
Nor/203119/32/2013). 
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Ciecze jonowe należą do nowej generacji związków chemicznych, których temperatura 
topnienia wynosi poniżej 100°C. Są uważane za alternatywę wobec klasycznych rozpuszczalników 
organicznych, z powodu niskiej prężności par cieczy jonowych oraz zdolności do rozpuszczania 
zarówno związków polarnych, jak i niepolarnych. W niniejszych badaniach wykorzystano cztery 
ciecze jonowe: 3-amino-1,2,4-triazolan didecylodimetyloamoniowy, 3-amino-1,2,4-triazolan 
benzalkoniowy, chlorek triheksylo(tetradecylo)fosfoniowy, 1,2,4-triazolantriheksylo(tetradecylo)
fosfoniowy. Stężenie zastosowanych cieczy jonowych wynosiło ok. 4000 mg/kg, natomiast 
układy glebowe pozostawiono na 300 dni w temperaturze 20°C. Określenie pozostałości 
poszczególnych jonów zostało oraz frakcji zaadsorbowanej w glebie przeprowadzone przy 
pomocy techniki HPLC-MS. Mineralizacja badanych związków została określona poprzez 
pomiar ilości wydzielonego dwutlenku węgla. Po 300 dniach trwania eksperymentu pozostałości 
jonów były generalnie wysokie. Poziom pozostałości kationów badanych związków wyniósł 
odpowiednio 80% dla chlorku triheksylo(tetradecylo)fosfoniowego, 77% dla 1,2,4-triazolanu 
triheksylo(tetradecylo)fosfoniowego, 76% dla 3-amino-1,2,4-triazolanu benzalkoniowego oraz 
65% dla 3-amino-1,2,4-triazolanu didecylodimetyloamoniowego. Nie było możliwe określenie 
pozostałości anionu 1,2,4-triazolanowego w trakcie badań, natomiast określono pozostałości 
anionu 3-amino-1,2,4-triazolanowego (26% dla didecylodimetyloamoniowego i 20% dla 
benzalkoniowego). Niemal wszystkie z czterech cieczy jonowych wpływały negatywnie na 
respirację gleby. Wyniki biodegradacji wstępnej wskazują, że 33% 3-amino-1,2,4-triazolanu 
didecylodimetyloamoniowego, 21% 3-amino-1,2,4-triazolanu benzalkoniowego, 15% chlorku 
triheksylo(tetradecylo)fosfoniowego oraz 29% 1,2,4-triazolanu triheksylo(tetradecylo)
fosfoniowego uległo przekształceniu w metabolity pośrednie. Badania wykazały, że badane 
ciecze jonowe są związkami o niskiej podatności na biodegradację. Może to wynikać z ich 
negatywnego wpływu na mikroorganizmy zamieszkujące glebę, co potwierdzają wyniki 
niskiej respiracji gleby. Wstępna biodegradacja może być efektem rozkładu długich łańcuchów 
alkilowych przez mikroorganizmy zdolne do mineralizacji węglowodorów.

Finansowanie
Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie 
decyzji numer DEC-2011/03/B/NZ9/00731.
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W świetle badań przeprowadzonych na pochodnych pirydyny i bipirydyny (w tym N-tlenkach) 
uznaje się te związki za efektywnie kompleksujące jony metali ligandy, których kompleksy 
z jonami Ln3+ charakteryzują się bardzo dobrymi właściwościami luminescencyjnymi [1-3]. 
Spośród szerokiej grupy związków, w szczególności popularne kwasy pirydynokarboksylowe 
i ich N-tlenki zasłużyły na miano ligandów o korzystnych właściwościach kompleksotwórczych 
[4]. Oprócz tego, że pochodne tych związków należą do aktywnych biologicznie (np. kwas 
nikotynowy – witamina PP(B3); niacyna) to ich dodatkowe grupy funkcyjne w postaci grup 
karboksylowych, N-tlenkowych lub N-donorowych powodują, że mogą one występować 
również w formie czynników mostkujących lub chelatujących centralne jony metali [5,6]. 
Ponadto, w wyniku syntezy solwotermalnej z solami metali d- i f-elektronowych można 
otrzymać tzw. MOF-y (Metal Organic Frameworks), związki o interesujących właściwościach 
emisyjnych czy magnetycznych[7]. 

W wyniku wieloetapowego procesu syntezy otrzymano 2 nowe amidy kwasu pikolinowego 
i izonikotynowego z estrem metylowym kwasu 2-amino-3-metylo-benzoesowego. Tego typu 
ligandy wykazują sprzyjającą syntezie kompleksów wielokleszczowość, wynikającą z posiadania 
wielu potencjalnych grup donorowych [8]. Otrzymane produkty syntezy zidentyfikowano za 
pomocą widm spektroskopii 1H i 13C NMR i IR. Dokonano również ich analizy elementarnej 
i rentgenograficznej. 
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Kwas nipekotynowy (piperydyno-3-karboksylowy, P3C) jest β-aminokwasem. Jako 
zwitterion posiada protonodonorową grupę N+H2 i protonoakceptorową grupę karboksylanową 
COO-. Pochodne kwasu nipekotynowego są używane do produkcji leków przeciwwirusowych, 
przeciwpadaczkowych oraz przeciwdrgawkowych [1, 2].

Kwas kwadratowy (3,4-dihydroksy-3-cyklobuten-1,2 dion, H2SQ) w syntezie chemicznej 
jest często stosowanym reagentem, który charakteryzuje się wysoką kwasowością (pK1 = 1,5 
i pK2 = 3,4) [3-5]. Kwas H2SQ w obecności akceptora protonów może stracić jeden lub dwa 
protony i przejść w monoanion HSQ- lub dianion SQ2-.

W wyniku przeprowadzonej reakcji kwasu (R/S)-nipekotynowego z kwasem kwadratowym 
powstał trwały kompleks o stechiometrii 2:1. Jego struktura została określona za pomocą 
rentgenografii, spektroskopii w podczerwieni oraz magnetycznego rezonansu jądrowego, 
zarówno 1H jak i 13C. Badany związek krystalizuje w grupie przestrzennej C2/c z czterema 
cząsteczkami kompleksu 2:1 w komórce elementarnej (Z = 4, Z’ = 0.5). W krysztale występują 
dianiony SQ2- o symetrii Ci oraz kationy R-P3CH+ i S-P3CH+ różniące się konfiguracją absolutną. 
Kationy i aniony połączone są ze sobą wiązaniami wodorowymi N-H···O i COOH···O, dla 
których odległości donor···akceptor wynoszą 2.759(2) oraz 2.619(2)Å. Pierścień piperydyniowy 
przyjmuje konformację krzesłową z grupą karboksylową w pozycji ekwatorialnej. 
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Przedmiotem badań było określenie wpływu właściwości rozpuszczalnika (polarności 
i zdolności tworzenia wiązań wodorowych) na właściwości spektralne absorpcyjne i emisyjne 
stosowanych często jako sondy molekularne 7-aminokumaryn: kumaryny-120 (C120) 
i kumaryny-151 (C151) oraz 6-aminokumaryny (6AC). Wymienione kumaryny należą do grupy 
związków o charakterze donorowo-akceptorowym. Ich cząsteczki posiadają grupę donorową – 
aminową i akceptorową – karbonylową, przyłączone do pierścienia benzopironu w pozycji 7 lub 
6. Dlatego mogą tworzyć w cząsteczkami rozpuszczalnika wiązania wodorowe trzech typów.

(6AC) (C120) (C151)

NH 2 OO

C H3

NH2 OO

NH 2

OO

CF3

Zastosowana została zaproponowana wcześniej [1] procedura wyznaczania sumarycznej 
zmiany energii wiązań wodorowych sonda-rozpuszczalnik w wyniku przejścia między 
dwoma stanami elektronowymi wyłącznie w oparciu o wyniki solwatochromowych badań 
spektralnych absorpcyjnych lub emisyjnych. W badaniach tych szczególnie ważny jest 
odpowiedni dobór rozpuszczalników. Jako rozpuszczalniki oddziaływujące z cząsteczkami 
sond wyłącznie niespecyficznie wybrane zostały 1-chloro-n-alkany. Stwierdzono, 
że nieoczekiwane hipsochromowe przesunięcie maksimum długofalowego pasma 
w widmach absorpcji badanych aminokumaryn w rozpuszczalnikach silnie protycznych 
jest wynikiem silnego osłabienia wiązania wodorowego tworzonego przez atom azotu 
grupy aminowej cząsteczki aminokumaryny z cząsteczką rozpuszczalnika [2]. Wyznaczona  
na podstawie badań spektralnych sumaryczna zmiana energii wiązań wodorowych  
w wyniku wzbudzenia elektronowego S0®S1 dla 6AC w wodzie zgadza się bardzo dobrze 
z wartością obliczoną metodami ab initio dla kompleksów 6AC-woda [3].
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Badania za pomocą metody UHPLC z zastosowanym jako detektor absorpcyjny 
spektrofotometrem fotodiodowym pokazały, że barwnik kumaryna-120 (C120) w zakresie 
stężeń powszechnie stosowanych (10-4 – 10-5 mol·dm-3), a nawet znacznie mniejszych, tj. 10-6 
mol∙dm-3 występuje w roztworze acetonitrylu (ACN) niemal wyłącznie w postaci dimeru. 
Dlatego prowadzone przez wiele grup dotychczasowe badania spektralnych i fotofizycznych 
właściwości cząsteczki C120 w rozpuszczalnikach oddziałujących niespecyficznie i tworzących 
słabe wiązania wodorowe dotyczyły dimerów, a nie jak zakładano monomerów [1, 2].

Dzięki możliwości wykonania pomiarów metodą UHPLC dla bardzo szerokiego zakresu 
stężeń C120 w ACN: 10-4 – 10-8 mol∙dm-3, udało się wyznaczyć widma absorpcji nie tylko 
dimeru, ale również monomeru. Wyznaczone przez nas widmo absorpcji dimeru jest identyczne 
z widmem absorpcji zmierzonym w sposób tradycyjny na spektrofotometrze (dotychczas 
uważanym za widmo absorpcji monomeru). Maksimum długofalowego pasma w widmie 
absorpcji monomeru jest przesunięte znacząco w stronę hipsochromową w porównaniu 
z dimerem.

Dzięki dobremu rozdziałowi pików chromatograficznych pochodzących od monomeru 
i dimeru cząsteczki C120 możliwe było wyznaczenie z dużą dokładnością wartości stałej 
dimeryzacji wynoszącej 1×109 mol-1∙dm3. Żadna do tej pory znana i stosowana metoda 
nie pozwala wyznaczyć tak dużych wartości stałych homodimeryzacji, ze względu  
na konieczność stosowania w pomiarach roztworów o bardzo małych stężeniach, poniżej 10-6 
mol∙dm-3.
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Zastosowanie promieniowania mikrofalowego w syntezie organicznej, zainicjowane 
przez pionierskie prace Gedye, Majeticha i współpracowników w 1986 roku [1,2], stworzyło 
podwaliny badań nowych i znanych reakcji z pominięciem konwencjonalnego ogrzewania 
[3-5].

W niniejszym komunikacie przedstawiono wyniki badań syntezy aldehydowych 
pochodnych karbazolu metodą Vilsmaier’a tradycyjnie i przy zastosowaniu handlowej 
kuchenki mikrofalowej, jako źródła promieniowania mikrofalowego. Otrzymane związki są 
produktami pośrednimi w syntezie ligandów o szkielecie karbazolu, potencjalnych inhibitorów 
telomerazy w terapii antynowotworowej. Badanie oddziaływań ligandów z DNA jest obecnie 
silnie akcentowane w związku z poznaniem genomu człowieka i koniecznością opracowywania 
nowych strategii detekcji wybranych sekwencji genowych lub ich zmutowanych analogów.
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N

NC4H8

N

R

CHOOHC

Finansowanie
Praca wykonana w ramach projektu „Synthesis of new carbazole ligands, potential inhibitors 
of telomerase in antitumor therapy” w programie POMOST Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Literatura
1. Godye R.N., Smith F.E., Westaway K.C., Ali H., Baldisera L., Laberge L., Rousell J.: 

Tetrahedron Lett., 1986, 27, 279.
2. Giguere R.J., Bray T.L., Duncan S.M., Majetich G.: Tetrahedron Lett., 1986, 27, 4945.
3. De la Hoz A., Díaz-Ortiz A., Moreno A.: Chem. Soc. Rev., 2005, 34, 164.
4. Kappe C.O., Dallinger D.: Mol. Divers., 2009, 13, 71.
5. Kappe C.O.: Chem. Soc. Rev., 2013, 42, 4977.

S1-P17



48

IX Poznańska Konferencja Naukowa „Chemia – nowe wyzwania dla nauki i przemysłu”

rossolizyd jako PrekUrsor PoChodnyCh nafTazaryny 
w roślinnyCh kUlTUraCh In vItro drosera sPathulata labill

izabela kędziora, jaromir bUdzianowski

Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Katedra i Zakład Botaniki 
Farmaceutycznej i Biotechnologii Roślin, ul. Św. Marii Magdaleny 14, 61-861 Poznań 

ipaluch@ump.edu.pl

Drosera spathulata Labill. jest rośliną owadożerną należącą do rodziny Droseraceae. Główna 
grupą związków wchodzącą w skład tego gatunku są pochodne naftalenu – 7-metylojuglon 
(5-hydroksy-2-metylo-1,4-naftochinon) oraz rossolizyd (4-O-glukozyd 1,4,5–trihydroksy-
7-metylo-naftalen). Rossolizyd jest chimerycznym związkiem – w łatwy sposób uwalnia 
7-metylojuglon [1], a w kontakcie z metanolem i powietrzem utlenia się do niewystępującego 
w naturze 5-O-glukozydu 2-metylonaftazaryny [2]. Celem niniejszej pracy jest namnożenie jak 
największej ilości materiału roślinnego, który w dalszych badaniach posłuży do wyizolowania 
powyższych związków oraz dokonania analiz aktywności biologicznej.

Materiałem do założenia roślinnych kultur in vitro były nasiona [3], z których uzyskano 
rozetki liściowe, następnie namnażane na pożywce ½ MS (Murashige and Skoog)[4] bez 
regulatorów wzrostów. W celu zwiększenia produkcji materiału roślinnego zastosowano również 
organogenezę bezpośrednią z eksplantatów liściowych.

Do ekstrakcji materiału użyto metanol oraz heksan. Ekstrakty metanolowe rozfrakcjonowano, 
uzyskując frakcję: chloroformową i wodną. Frakcje wodną rozdzielono metodą chromatografii 
kolumnowej na poliamidzie z zastosowaniem wody jako eluentu. W efekcie otrzymano frakcję 
zawierającą 5-O-glukozyd 2-metylonaftazaryny, którego identyfikację przeprowadzono 
z wykorzystaniem spektroskopii NMR. 

Kolejnym związkiem, który pojawia się podczas analizy jest 2-metylonaftazaryna. 
Sposobem wyodrębnienia tego związku było przeprowadzenie ekstrakcji przy pomocy heksanu, 
a następnie rozfrakcjonowanie na kolumnie z żelem krzemionkowym za pomocą fazy ruchomej 
– toluen-kwas mrówkowy 99:1.

Dotychczasowe doniesienia dotyczące 2-metylonaftazaryny, wskazują na jej potencjalne 
działanie przeciwmalaryczne [5] oraz wywoływanie dysfunkcji naczyniowej na skutek osłabienia 
aktywności syntazy NO oraz wzmaganie generacji anionu ponadtlenkowego (O2

· -)[6]. 
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Spośród kilku rodzajów podłoży stałych stosowanych w syntezie kwasów nukleinowych 
najczęściej wykorzystuje się podłoża makroporowate na bazie szkła borokrzemowego CPG 
(ang. Controlled Pore Glass) [1,2]. Zaletami tego rodzaju nośników są niezmieniona struktura 
porowata oraz stosunkowo wysokie upakowanie grup dzięki rozwiniętej powierzchni właściwej. 
Przeszkodą w powiększaniu skali syntezy biocząsteczek są fizyczne parametry podłoży 
(rozmiary porów), które ograniczają możliwość zwiększenia wydajności syntezy.

W naszych badaniach koncentrujemy się na określeniu możliwości wykorzystania krzemionek 
o wysoko-rozwiniętych powierzchniach w syntezie biocząsteczek. Badania te dotyczą zarówno 
komercyjnie dostępnych krzemionek, jak również syntezowanych przez nas materiałów, 
głównie w oparciu o procesy zol-żel. Obok nanokrzemionek w roli nośników badane są także 
poliedryczne oktasilseskwioksany (POSS).W celu wygenerowania na powierzchni podłoża 
miejsc aktywnych zastosowano organofunkcyjne silany zdolne do późniejszego przyłączenia 
linkerów i w konsekwencji do prowadzenia wysokowydajnej syntezy biocząsteczek.

Finansowanie
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Celem niniejszej pracy jest dokonanie analizy systemów dostarczania leków techniką 
wytłaczania stopu na gorąco (HME). Wytłaczanie jest procesem z zastosowaniem ciepła 
i ciśnienia w celu przeprowadzenia surowca w produkt o jednolitym kształcie i gęstości. 
Technika ta silnie ugruntowała się szczególnie przy produkcji tworzyw sztucznych, gdzie stała 
się główną metodą ich wytwarzania [1].

Proces ten daje możliwość zrealizowania wszystkich jego etapów w kontrolowanych 
warunkach, dlatego znalazł aplikacje w szyku farmaceutycznej działalności przemysłowej. 
Wytłaczanie stało się realną metodą przygotowywania rozmaitych postaci dawkowania leku. 
Zastosowanie w układach takich jak granulki, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, czopki, 
implanty sprawiło, że HME uważany jest za doskonałą alternatywę dla tradycyjnych technik 
wytwarzania leków. Wytłaczanie stopu na gorąco w przemyśle farmaceutycznym umożliwia 
szerokie spectrum możliwości takich tak m.in.: maskowanie gorzkiego smaku aktywnej 
substancji, formułowanie kontrolowanych postaci uwalniania leku i jego ukierunkowania oraz 
wytworzenie zdyspergowanego układu polimer-lek [2,3].

Potencjał tej metody jest widoczny w szerokim zakresie różnych postaci dawkowania, w tym 
również form doustnych. Sukces tej techniki jest jedynie zależny od parametrów przetwórczych 
i niezbędnej stabilności leku oraz polimeru. Dlatego kluczową wiedzą staje się znajomość 
fizykochemicznych właściwości stosowanych materiałów. 
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W ramach kontynuacji studiów dotyczących właściwości fizyko-chemicznych aktywnych 
biologicznie azahetarenów w niniejszej pracy skupiono uwagę na analizie konformacyjnej 
wybranych antybiotyków karbazolowych wyizolowanych po raz pierwszy ze Streptoverticillium 
ehimense, tj. karbazomycynie G (1) i H (2) (Rys. 1), oraz oszacowaniu mechanizmu ich 
aktywności [1]. Dla pochodnej karbazolowej 1 i 2 wygenerowano konformery (w liczbie 
odpowiednio 37 dla 1 i 52 dla 2) poprzez rotację ugrupowań peryferyjnych, które optymalizowano 
metodą DFT/B3LYP/6-31G(d,p) w modelu rozpuszczalnikowym PCM/DMSO (np. Rys. 2). 
Porównanie eksperymentalnego widma 1H NMR z danymi teoretycznymi (GIAO, IGLO-III) 
wykazało wysoką korelację, jednakże największym błędem odznaczały się grupy zawierające 
szybko wymieniające się protony (-NH i -OH), co powodowane było względami sterycznymi 
oraz międzycząsteczkowymi słabymi wiązaniami wodorowymi (DFT i AIM). Kluczową rolę 
dla aktywności biologicznej ww. układów może odgrywać białko wiążące chitynę (chitin-
binding protein; CBP21 w bazie Protein Data Bank) [1,2]. W celu sprawdzenia możliwości 
oddziaływania karbazomycyny z CBP21 przeprowadzono dokowanie przy wykorzystaniu 
pakietu oprogramowania firmy Schrödinger. Analiza interakcji w kompleksach karbazomycyna−
CBP21 potwierdza występowanie oddziaływań typu stosowania π−π (karbazol-His), wiązań 
wodorowych (Glu-60) oraz szeregu oddziaływań polarnych, hydrofobowych. Stwierdzono 
również powinowactwo do zjonizowanych ugrupowań obecnych w tym białku (Rys. 3).
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Oddziaływania pomiędzy jonami metalu a poszczególnymi cząsteczkami, w szczególności 
ksenobiotyków bądź makromolekuł, odgrywają istotną rolę w funkcjonowaniu układu 
biologicznego. Badania tychże oddziaływań można przeprowadzać z zastosowaniem różnych 
metod analitycznych, w tym także NMR. Niezwykle cennych informacji w tym obszarze 
dostarczają także obliczenia kwantowo-chemiczne (B3LYP/6-31G(d,p)), szczególnie 
uwzględniające model rozpuszczalnikowy i pierwszą sferę solwatacyjną jonów. W oparciu 
o opracowaną przez nas metodę oszacowania pozycji analitu zdolnych do oddziaływania 
z jonami Mg2+ [1] opartą na analizie zmian przesunięć chemicznych protonów w funkcji 
temperatury (25, 40 i 60°C) (Rys. 1) stwierdzono, iż znaczący poziom interakcji skondensowanej 
pirazolopochodnej 7 (synteza: Rys. 1) bez (a−c) lub w obecności Mg(NO3)x6H2O (d−e, Rys. 2) 
dotyczy protonów związanych z pirolowym atomem azotu oraz z węglami B i D związku (Rys. 
1). Badanie tego typu oddziaływań wydaje się być istotne z punktu widzenia potencjalnego 
mechanizmu aktywności przeciwnowotworowej 7 oraz zastosowania zaprezentowanej metody 
w analizie metabolicznej ze szczególnym uwzględnieniem interakcji ligand−receptor w płynach 
ustrojowych.
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Oddziaływania pomiędzy jonami metalu a poszczególnymi cząsteczkami, w 
szczególności ksenobiotyków bądź makromolekuł, odgrywają istotną rolę w 
funkcjonowaniu układu biologicznego. Badania tychże oddziaływań można 
przeprowadzać z zastosowaniem różnych metod analitycznych, w tym także NMR. 
Niezwykle cennych informacji w tym obszarze dostarczają także obliczenia 
kwantowo-chemiczne (B3LYP/6-31G(d,p)), szczególnie uwzględniające model 
rozpuszczalnikowy i pierwszą sferę solwatacyjną jonów. W oparciu o opracowaną 
przez nas metodę oszacowania pozycji analitu zdolnych do oddziaływania z jonami 
Mg2+ [1] opartą na analizie zmian przesunięć chemicznych protonów w funkcji 
temperatury (25, 40 i 60°C) (Rys. 1) stwierdzono, iż znaczący poziom interakcji 
skondensowanej pirazolopochodnej 7 (synteza: Rys. 1) bez (a−c) lub w obecności 
Mg(NO3)x6H2O (d−e, Rys. 2) dotyczy protonów związanych z pirolowym atomem 
azotu oraz z węglami B i D związku (Rys. 1). Badanie tego typu oddziaływań 
wydaje się być istotne z punktu widzenia potencjalnego mechanizmu aktywności 
przeciwnowotworowej 7 oraz zastosowania zaprezentowanej metody w analizie 
metabolicznej ze szczególnym uwzględnieniem interakcji ligand−receptor w 
płynach ustrojowych. 
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Stosowanie substancji biobójczych ma na celu zapobieganie lub ograniczenie wzrostu 
chorobotwórczych mikroorganizmów. Dzięki zastosowaniu odpowiednich pochodnych 
krzemoorganicznych możliwe jest wytworzenie trwałego chemicznego połączenia związku 
biobójczego z modyfikowanym materiałem oraz, co jest równie istotne, modyfikacje te nie 
powodują pogorszenia właściwości mechanicznych materiału. Zastosowanie związków 
krzemoorganicznych stwarza dodatkowo możliwość unieruchomienia kilku różnych związków 
biobójczych na jednym materiale, co poprawia skuteczność działania i zmniejsza możliwość 
uodpornienia się mikroorganizmów na ich działanie.

Jednym z szeroko stosowanych związków przeciwbakteryjnych jest 2,4,4’-trichloro-2’-
hydroksydifenyloeter zwany potocznie triklosanem (TCS), jest on powszechnie stosowany 
w medycynie, środkach higieny osobistej [1, 2] oraz hydantoina. 

W niniejszym komunikacie zostaną przedstawione metody syntezy i charakterystyka 
silanowych i polisiloksanowych pochodnych hydantoiny, a także triklosanu immobilizowanego 
w żelu krzemionkowym, wytwarzanym w procesie zol-żel. 

Literatura
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Reactive and Functional Polymers, 2012, 72, 69.
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Przeprowadzono badania mające na celu nadanie charakteru hydrofobowego tkaninom 
bawełnianym. Możliwość wytworzeniu wiązań kowalencyjnych między grupami funkcyjnymi 
związków krzemoorganicznych a grupami hydroksylowymi celulozy w włóknach bawełnianych 
daje szanse na wytworzenie trwałych i elastycznych powłok hydrofobizujących [1]. 

Tkaniny naturalne modyfikowano kilkoma metodami w procesach jedno lub dwuetapowych. 
W pierwszym etapie tkaniny poddano działaniu tetraetoksysilanu w procesie zol-żel natomiast 
w drugim etapie tkaniny impregnowano w roztworach polisiloksanów metodą kąpieli. 
Zastosowano polisiloksany posiadające w swej strukturze łańcuchy fluorowane, odpowiedzialne 
za efekt hydrofobowy, oraz grupy alkoksylowe lub glicydylowe umożliwiające przyłączenie do 
włókien. Zmodyfikowane próbki suszono i utrwalano w podwyższonej temperaturze. Połowę 
próbek wyprano w celu zbadania trwałości zastosowanych impregnacji. Zbadano hydrofobowość 
wszystkich otrzymanych wariantów zarówno przed jak i po praniu za pomocą pomiaru kąta 
zwilżania [2,3]. 

Przeprowadzone modyfikacje skutkowały nadaniem trwałego efektu hydrofobowego we 
wszystkich przypadkach. 

Finansowanie
Badania realizowane w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań 
i Rozwoju pt. „Nowe krzemoorganiczne środki do uszlachetniania włókien i tkanin naturalnych” 
nr 180 480
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Nanotechnologia zajmuje się m.in. tworzeniem nowej klasy materiałów i systemów 
powiązanych ze sobą oddziaływaniami atomowymi i międzycząsteczkowymi, które silnie 
wpływają na makroskopowe właściwości materiału [1]. Działania w zakresie nanotechnologii 
są interdyscyplinarne łącząc w sobie zagadnienia z obszaru chemii, fizyki, biologii, inżynierii 
materiałowej. Badania morfologii powierzchni nanokompozytów polimerowych pozwalają 
zrozumieć relację pomiędzy strukturą nanonapełniacza a matrycą polimerową.

W niniejszej pracy scharakteryzowano morfologię i topografię powierzchni 
nanokompozytów polimerowych zawierających nanokrzemionkę modyfikowaną 
metakryloksysilanami. Układy wielofazowe bazowały na monomerach polimeryzujących 
liniowo (akrylan 2-hydroksyetylenu) oraz z utworzeniem sieci polimerowej (diakrylan glikolu 
polietylenowego). Próbki zostały przygotowane metodą fotopolimeryzacji, utwardzone przy 
użyciu różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC).

Badania dotyczyły określenia wpływu zawartości dodanego napełniacza na zmiany 
topograficzne utwardzonych układów wielofazowych. W tym celu wykorzystano metodę 
pomiarową z wykorzystaniem mikroskopu sił atomowych (AFM) oraz elektronowego 
mikroskopu skaningowego (SEM) umożliwiające prowadzenie badań w skali nanometrycznej.

 Uzyskane wyniki badań wskazały, że ilość krzemionki w układzie wpływa decydująco 
na morfologię powierzchni nanokompozytów. Obrazowanie powierzchni metodami AFM 
i SEM pokazało, że otrzymana dyspersja nanonapełniacza na powierzchni i wewnątrz matrycy 
polimerowej była nanometryczna, zatem otrzymane układy wielofazowe można nazwać 
nanokompozytami polimerowymi.

Finansowanie
Praca naukowa finansowana ze środków na naukę jako projekt DS 03/32/DSMK/0463
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Nanokompozyty polimerowe stanowią w ostatnich latach obiekt wielu zainteresowań ze 
względu na unikalne właściwości wykorzystywane w wielu gałęziach przemysłu. Wprowadzenie 
kilkuprocentowej ilości nanonapełniacza krzemionkowego do polimeru powoduje wyraźne 
zwiększenie modułu sprężystości, poprawia właściwości barierowe i termiczne, odporność na 
rozpuszczalniki organiczne oraz ścieranie.

Kinetyka fotopolimeryzacji wpływa na strukturę sieci polimerowej, a co za tym idzie 
na właściwości użytkowe otrzymanego produktu, dlatego też jej znajomość może pomóc 
zaprojektowaniu warunków utwardzania do wielu praktycznych zastosowań [1,2]. 

W niniejszej pracy zaprezentowano wyniki badań przebiegu procesu fotopolimeryzacji 
układów zawierających monomery metakrylowe, w których zdyspergowano różną ilość (nano)
krzemionek (modyfikowanych i niemodyfikowanych). Badania dotyczyły określenia wpływu 
zawartości i rodzaju dodanego napełniacza na przebieg i kinetykę fotopolimeryzacji. Do 
monitorowania przebiegu sieciowania oraz określenia kinetyki procesu zastosowano metodę 
DSC (izotermiczną różnicową kalorymetrię skaningową).

Uzyskane wyniki badań wskazują, że rodzaj krzemionki oraz jej ilość w układzie wpływa 
decydująco na przebieg polimeryzacji powodując wzrost lub spadek szybkości polimeryzacji 
w stosunku do monomeru bez dodatku napełniacza.

Finansowanie
Praca naukowa finansowana ze środków na naukę jako projekt DS 03/32/DSMK/0463
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Ciecze jonowe to grupa jonowych związków chemicznych o temperaturze topnienia poniżej 
100oC. Do tej pory największe zainteresowanie naukowców przyciągały imidazoliowe i amoniowe 
ciecze jonowe, jednak ostatnio coraz większą popularnością cieszą się fosfoniowe ciecze jonowe, co 
wynika z niskich kosztów ich otrzymywania i korzystniejszych właściwości – zwłaszcza jeśli chodzi  
o podwyższoną stabilność termiczną. Mimo wielu zalet stosowania cieczy jonowych 
w przemyśle chemicznym oraz biotechnologicznym, związanych z ich zaniedbywalnie niską 
lotnością, wykorzystanie takich związków na dużą skalę oraz ich transport mogą doprowadzić 
do trwałego skażenia środowiska glebowego takimi związkami [1].

Celem badań było określenie biodegradowalności fosfoniowych cieczy jonowych 
w ziemi parkowej. Czas trwania eksperymentu wyniósł 100 dni. W trakcie doświadczeń 
określono procentowe pozostałości poszczególnych jonów, które wchodziły w skład badanych 
fosfoniowych cieczy jonowych za pomocą sprzężonej techniki HPLC-MS oraz przebadano 
28-dniową kinetykę mineralizacji badanych związków przez mikroorganizmy zamieszkujące 
ziemię parkową przy pomocy pułapkowego testu pomiaru wydzielonego dwutlenku węgla. 

Rezultaty badań wskazują, że żadna z badanych cieczy jonowych nie została całkowicie 
rozłożona w trakcie 100-dniowego eksperymentu. Wyniki mineralizacji wskazują, że jedynie 
w obecności prekursora badanych fosfoniowych cieczy jonowych, posiadającego anion 
bromkowy, widoczna była podwyższona emisja dwutlenku węgla przez mikroorganizmy 
zamieszkujące ziemię parkową.

Finansowanie
Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie 
decyzji numer DEC-2011/03/B/NZ9/00731.
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Saponiny triterpenowe ze względu na dużą różnorodność budowy wykazują szerokie 
spektrum aktywności biologicznej i farmakologicznej. Związki te działają m.in.: wykrztuśnie, 
przeciwdrobnoustrojowo, przeciwzapalnie, adaptogennie oraz uszczelniająco na naczynia 
żylne. Ostatnie badania wskazują na ich silną aktywność cytotoksyczną i potencjalnie 
przeciwnowotworową. Ze względu na złożoną strukturę molekuł, skomplikowaną stereoizomerię 
zarówno aglikonu, jak i reszt cukrowych, synteza chemiczna wybranego izomeru optycznego 
jest prawie niewykonalna [1].

Obecnie saponiny otrzymywane są z licznych gatunków roślin, jednak wadą materiału 
roślinnego pozyskiwanego ze stanowisk naturalnych jest jego niejednorodność, zmienna 
dostępność oraz zależność jakości od warunków środowiskowych. Wśród gatunków 
produkujących wartościowe saponiny są także rośliny rzadkie, chronione, zagrożone wyginięciem 
lub trudno rozmnażające się, co utrudnia pozyskiwanie surowca. Alternatywnym źródłem saponin 
mogą być roślinne kultury in vitro, zapewniające stałą dostępność jednorodnej genetycznie
i chemicznie, stale odnawialnej biomasy. Ponadto zabiegi biotechnologiczne umożliwiają 
optymalizację biosyntezy saponin, przez co surowce charakteryzują się wysoką zawartością 
związków biologicznie czynnych [2].

Kultury in vitro roślin z rodzaju Eryngium oraz Lychnis stanowią źródło saponin 
o potencjalnym zastosowaniu w fitoterapii. Istnieją duże różnice, zarówno jakościowe jak  
i ilościowe, w składzie saponin pomiędzy trzema krajowymi gatunkami mikołajków. Zidentyfikowane 
i wyizolowane aglikony saponin z E. planum i E. maritimum są podobne lub takie same jak te odnotowane 
dla E. campestre (acylowane pochodne R1-i A1-barygenolu), ich części cukrowe zawierają D-glukozę 
zamiast L-ramnozy jako końcowe węglowodany [3]. Słabo poznane saponiny Lychnis flos-cuculi to 
pochodne gipsogeniny, kwasu gipsogeninowego i kwasu kilajowego [4]. Stwierdzono, że badane surowce 
z kultur in vitro oraz ze środowiska naturalnego różnią się nieco profilem związków.
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Organiczno-nieorganiczne materiały hybrydowe są przedmiotem znacznego zainteresowania 
zarówno ze strony ośrodków naukowych, jak i przemysłu ze względu na fakt, że łączą pożądane 
cechy polimerów organicznych z zaletami komponentów nieorganicznych (np. małą gęstość, 
elastyczność, możliwość przetwórstwa z odpornością termiczną, wytrzymałością, twardością). 
Spośród matryc organicznych na szczególną uwagę zasługują biopolimery naturalne, takie jak 
żelatyna i chitozan, które dodatkowo stwarzają szansę na uzyskanie materiałów hybrydowych 
nie tylko przyjaznych środowisku naturalnemu, ale także biokompatybilnych [1].

Nowe materiały hybrydowe na bazie żelatyny i organofunkcyjnych (poli)
siloksanów otrzymano w reakcji chemicznej biopolimeru z 3-(3-glicydoksypropylo)
heptametylotrisiloksanem (ES) i poli[dimetylo][metylo,3-(2,2,3,3,4,4,5,5-oktafluoro-
pentyloksy)propylo][metylo,3-glicydoksypropylo]siloksa-nem (EFS) [2, 3]. 

W pracy zaprezentowano wpływ rodzaju i ilości wprowadzonego do żelatyny poli(siloksanu) 
na właściwości mechaniczne, barierowość w stosunku do pary wodnej i tlenu oraz na zdolność do 
hamowania rozwoju niepożądanej mikroflory bakteryjnej uzyskanych materiałów hybrydowych. 
Wykazano, że otrzymane hybrydy mogą być potencjalnie stosowane w produkcji materiałów 
opakowań aktywnych, powłok, czy preparatów biomedycznych.
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paulina.rokosz@zut.edu.pl

Glicynia (Wisteria sinensis) jest to gatunek ozdobnego 
pnącza, należący do rodziny Leguminosae. Charakteryzuje 
się obfitym, sezonowym ulistnieniem. Naturalnym miejscem 
występowania glicynii (Wisteria sinensis) są tereny Chin, Japonii 
oraz Stanów Zjednoczonych, obecnie uprawiana jest także 
w wielu krajach świata, również w Polsce. 

Wodne ekstrakty liści glicynii (Wisteria sinensis) 
wykazują działanie antyutleniające i cytotoksyczne wobec linii 
komórkowych nowotworu wątroby [1]. W medycynie chińskiej 
młode liście znalazły zastosowanie jako substytut herbaty [2].

W posterze przedstawione zostaną wyniki analizy ekstraktów, 
otrzymanych z liści glicynii (Wisteria sinensis), uprawianej na 
terenie Szczecina. Surowiec potrzebny do ekstrakcji zebrano we 
wrześniu 2014 roku i suszono na powietrzu. Ekstrakcję prowadzono 
z metanolem, chloroformem oraz n-heksanem, zmieniając czas 
i temperaturę procesu. Uzyskane ekstrakty analizowano za pomocą 
GC/MS. Do identyfikacji związków wykorzystano bibliotekę 
NIST 02 widm spektrometrii mas. Wstępne wyniki analizy GC/
MS liści glicynii (Wisteria sinensis) wykazują na obecność w ich 

składzie wielu związków m.in.: chlorofilu, amidu kwasu 9-oktadekanowego, 
2,3-dihydrobenzofuranu, fitolu oraz witaminy E.
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Choroby wirusowe roślin są obecne jednymi z najważniejszych problemów stojących 
przed współczesnym rolnictwem. Trudności w ich zapobieganiu polegają na dwojakiej naturze 
wirusów, które poza układem gospodarza stanowią materię nieożywioną i są odporne na 
wszelkie klasycznie stosowane środki ochrony roślin. Stosunkowo nową metodą walki z tym 
rodzajem infekcji jest pobudzanie systemu odpornościowego roślin generując nabytą odporność 
systemiczną (eng. SAR – Systemic Acquired Resisitance), która może być aktywowana przez 
czynniki fizyczne lub chemiczne [1].

S-metyloester kwasu 7-karboksybenzotiadiazolowego jest komercyjnie dostępnym 
związkiem używanym w rolnictwie działającym pośrednio przeciwko wirusowym patogenom 
roślinnym. Jako induktor SAR znalazł zastosowanie w szczególności przeciwko wirusowi 
mozaiki tytoniowej. Jednakże jego bardzo niska rozpuszczalność w wodzie powodowała duże 
trudności aplikacyjne [2].

Niniejsza praca przedstawia syntezę nowej neutralnej pochodnej tego induktora oraz testy 
dotyczące działania biologicznego jak i właściwości fizykochemicznych w porównaniu do 
szeregu neutralnych oraz jonowych pochodnych [3,4].
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Synteza organiczno-nieorganicznych materiałów hybrydowych jest interesującą metodą 
ze względu na możliwość uzyskiwania materiałów łączących zalety polimerów organicznych 
(elastyczność, łatwość formowania) oraz materiałów nieorganicznych (twardość, wytrzymałość, 
stabilność chemiczna i termiczna). Dzięki temu materiały hybrydowe znalazły wiele różnych 
zastosowań: w przemyśle tekstylnym, opakowaniowym, konstrukcyjnym, motoryzacyjnym, 
a także w mikroelektronice, mikrooptyce, syntezie funkcyjnych powłok oraz biosensorów, 
biokatalizatorów lub nowych produktów kosmetycznych czy biomedycznych [1, 2].

Opracowano metodę syntezy materiałów hybrydowych na bazie żelatyny i organofunkcyjnych 
siloksanów [3]. Żelatyna została chemicznie zmodyfikowana poprzez reakcję jej grup funkcyjnych 
z pierścieniami oksiranowymi wybranych siloksanów, zawierających grupy epoksydowe 
oraz mieszane grupy epoksydowe i fluoroalkilowe [4].Przedstawiono wpływ rodzaju i ilości 
organofunkcyjnego siloksanu użytego do modyfikacji żelatyny na właściwości termiczne 
materiałów hybrydowych. Próbki otrzymane z wykorzystaniem siloksanu zawierającego m.in. 
grupy fluoroalkilowe wykazują wyższą stabilność termiczną niż niemodyfikowana żelatyna. 
Hybrydy wykazują niższą temperaturę zeszklenia oraz wartości entalpii, co wskazuje na zmiany 
w helikalnej strukturze stosowanego biopolimeru oraz plastyfikujący efekt zastosowanych 
siloksanów.
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Związki zawierające pierścienie: tiazolowy lub dihydrotiazolowy wykazują aktywność 
biologiczną m.in. jako inhibitory hydrogenazy 11β-hydroksysteroidowej typu 1 [1,2] oraz 
syntazy tymidylanowej [3]. Ze względu na opisywaną aktywność biologiczną, warto skupić się 
nad skutecznym sposobem tworzenia pierścienia tiazolowego i dihydrotiazolowego.

Przeprowadzono reakcje N-allilotiomocznika 1 z chloro-3-oksoestrami 2a-b 
i 2-halogenoestrami 2c-e. Otrzymano odpowiednio pochodne tiazolu 3a-b i 4,5-dihydrotiazolu 
3c-e. Reakcje prowadzono w środowisku obojętnym i zasadowym.
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2a-b 2c-e

Dla związków 3a-e wyznaczono lipofilowość oraz określono parametry dostępności 
biologicznej. Wszystkie otrzymane pochodne spełniają regułę Lipińskiego. Stosując program 
PASS [4] oszacowano również prawdopodobną aktywność farmakologiczną otrzymanych 
związków. Najbardziej obiecujący jest związek 3b, który powinien wykazywać m.in. aktywność 
przeciwwysypkową i osłonową na błony śluzowe (prawdopodobieństwo powyżej 80%).
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Wraz z rozwojem świadomości ludzkiej oraz coraz szerzej pojętego zdrowego trybu życia 
zaczęto dostrzegać potrzebę modyfikacji tkanin. Wpłynęło to na intensywny rozwój rynku 
materiałów włókienniczych o dodatkowych właściwościach, w tym o działaniu biobójczym. 
Otrzymanie materiałów o tak specyficznych cechach wymagało zastosowania odpowiednich 
związków chemicznych, które będą skuteczne wobec szerokiego spektrum mikroorganizmów, 
nieszkodliwe dla ludzi i środowiska, a także trwałe [1]. Jako środki do biobójczego wykończenia 
tkaniny bawełnianej zastosowano trialkoksysilany zawierające jako podstawniki czwartorzędowe 
sole amoniowe, aminę bądź hydantoinę. Zastosowano również nanocząstki srebra, bromek 
heksadecylotrimetyloamoniowy i triklosan. Nanocząstki srebra otrzymano na drodze redukcji 
azotanu(V) srebra glukozą, borowodorkiem sodu, kwasem askorbinowym bądź w wyniku redukcji 
temperaturowej. W związku z tym, że istotną cechą biobójczych materiałów włókienniczych jest 
ich trwałość i odporność na wymywanie zastosowano również związki krzemoorganiczne. Związki 
biobójcze mogą być wówczas immobilizowane w strukturze nanokrzemionki bądź zawierać 
grupy, które trwale wiążą się z grupami funkcyjnymi występującymi na powierzchni włókien 
[2]. Jako prekursory krzemoorganiczne wykorzystano tetraetoksysilan, n-oktylotrietoksysilan  
i poli[dimetylo-co-(oktafluoropentyloksypropylo)metylo-co-(trimetoksysililoetylo)metylo]siloksan 
(9:9). Modyfikowane tkaniny poddano badaniom dotyczącym oceny aktywności 
sprzeciwgrzybicznej, efektu przeciwgrzybicznego i odporność tkaniny na biodeteriorację. 
Wykonano goniometryczne pomiary kątów zwilżania, a także wykonano analizy SEM. Wiele 
spośród zastosowanych modyfikacji pozwoliła uzyskać tkaniny o zadowalającym działaniu 
biobójczym. W wielu przypadkach otrzymano multifunkcyjne tkaniny wykazujące dodatkowo 
właściwości hydrofobowe.
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Dynamicznemu rozwojowi implantologii towarzyszy pojawienie się szeregu problemów 
związanych z wszczepieniem ciała obcego (metal, ceramika, polimer) do organizmu 
biorcy. Jednym ze sposobów ich rozwiązania jest opracowanie nowej generacji implantów, 
których właściwości będą zapobiegały powstawaniu stanów zapalnych oraz będą sprzyjały 
biokompatybilności wszczepu z organizmem biorcy. 

Podejmując powyższą problematykę badawczą skupiliśmy się nad opracowaniem metod 
wytwarzania implantów tytanowych, których powierzchnia została pokryta nanopowłoką 
pobudzającą wzrost tkanki kostnej, poprawiającą międzywarstwową adhezję oraz wykazującą 
właściwości przeciwdrobnoustrojowe. Wyniki naszych prac wykazały, że powyższe założenia 
bardzo dobrze spełniają powłoki ditlenku tytanu o ściśle określonej morfologii powierzchni 
i strukturze polikrystalicznej. Badania immunologiczne ujawniły ścisłą zależność pomiędzy 
adhezją i zdolnością do proliferacji komórek fibroblastów a strukturą polikrystaliczną 
wytwarzanych powłok. Wyniki badań mikrobiologicznych potwierdziły dobre właściwości 
przeciwdrobnoustrojowe zarówno powłok TiO2, jak i układów domieszkowanych typu TiO2-
Ag. Właściwości fizykochemiczne wytwarzanych powłok potwierdzają możliwość ich 
wykorzystania przy konstrukcji implantów przeznaczonych dla prac implantoprotetycznych 
i chirurgii szczękowo-twarzowej.
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Otrzymano nowe grupy prekursorów warstw hybrydowych. Wyizolowano dwa rodzaje 
związków: 1) połączenia miedzi(II) oraz srebra(I) z zasadami Schiffa, 2) nanocząstki ZnO. 
Następnie w/w związki wykorzystano do uzyskania cienkich warstw za pomocą powlekania 
obrotowego (spin coatingu) lub dip coatingu. Otrzymano warstwy: kompleks/Si, ZnO/Si oraz 
kompleks, ZnO/Si. 

W celu scharakteryzowania właściwości strukturalnych oraz spektroskopowych 
wyizolowanych połączeń posłużono się następującymi metodami spektroskopowymi: 1H, 
13C, 15N NMR, IR, Uv-Vis oraz rentgenostrukturalnymi. Dodatkowo zbadano właściwości 
fluorescencyjne wyizolowanych kompleksów. Wyniki badań potwierdziły otrzymanie związków 
koordynacyjnych o płasko-kwadratowej budowie sfery koordynacyjnej 

W procesie powlekania obrotowego poprzez zmianę parametrów powlekania: czasu 
nanoszenia związku oraz szybkości obrotowej wpływano na grubość i morfologię uzyskanych 
układów. 

          
           Rys. 1 Obraz SEM ZnO/Si dip coating     ZnO, Cu(1R,2R)(-)chxn(naftal)2/Si

Jako substraty zastosowano płytki krzemowe. Morfologię oraz skład otrzymanych warstw 
określono za pomocą mikroskopii skaningowej (SEM/EDS), mikroskopii sił atomowych 
(AFM) oraz optycznej. Przeprowadzono badania właściwości fluorescencyjnych otrzymanych 
materiałów. Wyniki badań wykazały, że najlepszymi parametrami nanoszenia – prowadzącymi 
do otrzymania cienkich warstw była szybkość obrotowa 1100 rpm min−1 oraz 2000 rpm min−1 – 
uzyskano gładkie, jednolite warstwy o największej zawartości metalu. 

Podziękowanie
Autorzy dziękują NCN za pomoc finansową w ramach projektu badawczego: 2013/09/B/
ST5/03509
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Od lat 50-tych obserwuje się ciągły wzrost produkcji związków powierzchniowo czynnych 
o rozmaitym przeznaczeniu, a według prognoz, w 2020 wartość ta wyniesie ok. kilkudziesięciu 
mln ton detergentów i środków czystości. Wiele z nich, ze względu na toksyczność i niską 
zdolność biodegradacyjną, przedostaje się do środowiska wywierając znaczący wpływ na 
procesy w nim zachodzące, szczególnie w obecności innych zanieczyszczeń. Jedną z takich 
grup związków są surfaktanty niejonowe [1]. By zapobiegać negatywnym skutkom ich 
obecności w środowisku wydaje się odpowiednie akty normatywne określające m.in. zdolność 
biodegradacyjną, prowadzi się badania nad procesami, jakim ulegają one w matrycach 
glebowych i wodnych, ale także rozwija się analitykę i monitoring [1, 2]. 

 Przedstawione zostaną najnowsze metody analizy ilościowej niejonowych związków 
powierzchniowo czynnych stanowiące modyfikację klasycznej, normatywnej metody BiAS 
(Bismuth Active Substances) oraz ich zalety w stosunku do pierwowzoru. Na podstawie wyników 
badań omówione zostaną liczne możliwości ich zastosowania. 
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Sedymentacja, śmietanowanie, flokulacja oraz koalescencja to procesy destabilizacji 
emulsji. Detekcja obecności tych zjawisk oraz obserwacja ich postępu w czasie jest możliwa 
dzięki wykorzystaniu zjawiska rozproszenia wstecznego (ang. Back Scattering, BS). Do 
prowadzenia pomiarów wykorzystuje się aparat Turbiscan Lab Expert. 

Przygotowano trzy rodzaje formulacji kosmetycznych (emulsja o/w przygotowana na 
ciepło, emulsja o/w przygotowana na zimno z dodatkiem autoemulgatora, emulsja w/o) 
zawierających kwas jasmonowy i jego pochodne (jasmonian metylu, dihydrojasmonian metylu). 
Przeprowadzone dotychczas badania dowodzą, że jasmoniany wykazują zdolność regulowania 
aktywności gruczołów łojowych skóry, stymulują złuszczanie i odnowę naskórka oraz łagodzą 
podrażnienia skóry [1].

Zbadano wpływ jasmonidów na stabilność emulsji kosmetycznych przechowywanych 
przez okres 100 dni w lodówce (4ºC) . Stwierdzono, że jasmonidy nie wpływają znacząco na 
stabilność emulsji kosmetycznych.

Rys. 1. Wpływ dodatku jasmonidów na stabilność emulsji W/O.
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Tlen singletowy jest zaliczany do tak zwanych ‘reaktywnych form tlenu’. Reaktywność 
tlenu singletowego jest znacznie wyższa w porównaniu do tlenu w stanie podstawowym.

Cząsteczka tlenu należy do nielicznych wyjątków ze względu na fakt, iż stan podstawowy tej 
molekuły jest trypletem. Aby cząsteczka tlenu mogła efektywnie przejść ze stanu podstawowego 
do wzbudzonego (singletowego) wykorzystuje się często proces fotosensyblizacji, czyli 
przeniesienia energii ze wzbudzonej cząsteczki sensybilizatora na tlen. Bezpośrednie przejście 
tryplet → singlet jest wzbronione.  Tlen singletowy odgrywa ogromne znaczenie tak pozytywne 
jak i negatywne. Do pierwszej grupy można zaliczyć rolę tlenu singletowego w niszczeniu 
komórek nowotworowych i wykorzystanie w leczeniu z zastosowaniem PDT (Photodynamic 
Therapy, terapii fotodynamicznej) [1]. Ponadto zachodzące pod wpływem tlenu singletowego 
fotoutlenianie jest wykorzystane do uzdatniania wód oraz sterylizacji krwi i przyrządów 
chirurgicznych [2]. Natomiast do negatywnych skutków działania tlenu singletowego wpisują się 
procesy destrukcji organizmów żywych, degradacja polimerów oraz fotoutlenianie produktów 
spożywczych. Oczywistym wydaje się fakt rozwijania pozytywnych aspektów zastosowań tej 
reaktywnej cząsteczki oraz minimalizowanie negatywnych skutków jego działania.

Jednym z bardziej znanych fotosensybilizatorów tlenu singletowego jest ryboflawina oraz 
jej pochodne: izo- i alloksazyny. Wybrane cząsteczki należące do tych pochodnych generują 
tlen singletowy w zadowalającym stopniu – w roztworze wodnym przy pH ≈ 6 odnotowano 
następujące wartości wydajności generowania tlenu singletowego: lumichrom (0.36), 
1-metylolumichrom (0.41), lumiflawina (0.31) [3]. Przy wykorzystaniu widm charakterystycznej 
emisji tlenu singletowego (1270 nm) zostały wyznaczone wartości wydajności generowania 
tlenu singletowego przez związki zbliżone strukturalnie do alloksazyn, mianowicie pochodne 
5-deazaalloksazyny w roztworach wodnych o różnym pH.

Finansowanie
Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie 
decyzji No. 2013/08/T/ST4/00640 oraz DEC-2012/05/B/ST4/01207.
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Sekwencje oligonukleotydów bogate w guaniny (G) formują specyficzne czteroniciowe 
struktury zwane tetrapleksami lub G-kwadrupleksami (G4 DNA), które są stabilizowane przez 
wiązania wodorowe Hoogsteen’a, jak również dodatkowo przez kation metalu [1].

Podstawą działania wszystkich układów sensorowych do detekcji jonów metali jest 
selektywne kompleksowanie danego jonu przez strukturę G-kwadrupleksu. Dopasowanie 
kationu do wielkości luki pomiędzy kwartetami guaninowymi jest parametrem decydującym 
o stabilizacji kompleksu kwadrupleks/kation metalu. Optymalną stabilność zapewniają jony 
potasowe (efektywne na poziomie stężeń fizjologicznych) oraz jony sodowe [2].

Celem prezentowanych badań jest charakterystyka oddziaływań kwadrupleksowych 
sond typu FRET (F19T, ChF19T) opartych na sekwencji aptameru antytrombinowego TBA 
d(GGTTGGTGTGGTTGGATTT) z kationami K+ i Na+.

Literatura
1. Simonsson T.: Biol. Chem., 2001, 382, 621-628.
2. Neidle S., Balasubramanian S.: Quadruplex Nucleic Acids, 2006, Cambridge, Royal Society 

of Chemistry London, 38-39.

S2-P1



76

IX Poznańska Konferencja Naukowa „Chemia – nowe wyzwania dla nauki i przemysłu”

oCena aUTenTyCznośCi Czekolad  
z wykorzysTaniem sPekTroskoPii w bliskiej PodCzerwieni 

i meTod ChemomeTryCznyCh 

anna dankowska, maria małeCka, monika sznUra

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań
anna.dankowska@ue.poznan.pl

Poszukiwane nowoczesnych metod, które umożliwiają identyfikację zafałszowań 
i potwierdzenie autentyczności, jest istotne z punktu widzenia zapewnienia konsumentowi 
bezpieczeństwa jak również zapewnienia warunków uczciwej konkurencji na rynku. Celem 
niniejszej pracy było zbadanie skuteczności pomiarów widm w bliskiej podczerwieni (NIR) 
do wykrywania zafałszowań czekolad tłuszczem roślinnym, niezadeklarowanym lud dodanym 
w ilości większej niż dopuszczalna przez rozporządzenie.

 Materiał badawczy stanowiło 31 próbek czekolad gorzkich, 3 próbki wyrobów 
czekoladopodobnych oraz serie mieszanek czekolad gorzkich z wyrobem czekoladopodobnym 
(od 10 do 90% dodatku wyrobu czekoladopodobnego). Z  badanych próbek i mieszanek 
eksperymentalnych wydzielono tłuszcz i przeniesiono do szklanych fiolek. Pomiar widm 
próbek w bliskiej podczerwieni (NIR) przeprowadzono w temperaturze 70˚C w zakresie 
12500 – 4000 cm-1.

Następnie wykonano analizę statystyczną obejmującą w pierwszym etapie wybór 
najistotniejszych liczb falowych z widm przy zastosowaniu algorytmu SPA (ang. successive 
projections algorithm). Właściwy wybór zmiennych jest niezmiernie istotnym problemem 
w przypadku niektórych analiz wielowymiarowych, gdy spośród dużej liczby zmiennych 
konieczny jest wybór kilku lub kilkunastu zmiennych cechujących się niezależnością 
i zawierających “dużą liczbę informacji”[1]. Następnie na podstawie danych uzyskanych przy 
wcześniej wybranych liczbach falowych zbudowano model wielokrotnej regresji liniowej (MLR) 
pozwalający na określenie poziomu zafałszowania. Uzyskane błędy estymacji i walidacji modelu 
wielokrotnej regresji liniowej wyniosły odpowiednio 0.5 i 2.1%. Ponadto przeprowadzono 
klasyfikację czekolad, wyrobów czekoladopodobnych i mieszanek eksperymentalnych metodą 
liniowej analizy dyskryminacyjnej (LDA), w wyniku której 90% badanych próbek czekolad 
gorzkich, wyrobów czekoladpopodbnych oraz ich mieszanek zostało zaklasyfikowanych do 
właściwej grupy.
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W ostatniej dekadzie nastąpił znaczny wzrost zainteresowania nanostrukturami metali, w tym 
srebra. Najprawdopodobniej wynika to z unikalnych właściwości fizycznych, chemicznych, 
biologicznych oraz optycznych tego metalu. Istotne jest także to, że połączenie nanocząsteczek 
srebra z uniwersalnością, nietoksycznością i funkcjonalnością matrycy krzemionkowej pozwala 
otrzymać nowe rodzaje powierzchni o ciekawych właściwościach oraz nowych potencjalnych 
zastosowaniach, począwszy od katalizy, przez biodetekcję i optoelektronikę, na magazynowaniu 
energii skończywszy. Według licznych doniesień literaturowych nanosrebro uzyskać można 
poprzez chemiczną redukcję soli w środowisku wodnym lub niewodnym używając do tego celu 
hydrazyny, cytrynianu lub borowodorku sodu, a także wybierając naturalne polimery takie jak 
żelatyna, guma arabska oraz lignosulfoniany, będące rozpuszczalnymi w wodzie pochodnymi 
ligniny, odpowiedzialnymi za zwartość struktury komórek drewna – redukcja biochemiczna. 
Z innych dostępnych metod pozyskiwania nanometrycznego srebra wymienić można redukcję 
elektrochemiczną, syntezę mikrofalową czy metodę mikroemulsyjną, przy czym niezależnie od 
stosowanej metody koniecznym jest użycie stabilizatorów ze względu na tendencję Ag-NPs do 
agregacji [1-3]. 

Celem badań było otrzymanie trójskładnikowych układów krzemionka-lignosulfonian-
srebro w których pochodna ligniny pełnić będzie rolę reduktora, środka wiążącego oraz 
stabilizatora nanocząstek srebra. Sprawdzano m.in. wpływ prędkości dozowania soli srebra na 
finalny produkt. Wytworzone kompozyty SiO2-LS-Ag poddano analizie fizykochemicznej na 
podstawie której stwierdzono, że redukcja jonów srebra w środowisku wodno-organicznym 
z użyciem lignosulfonianu w obecności krzemionki modyfikowanej powierzchniowo daje 
odpowiednie struktury metaliczne unieruchomione na powierzchni materiału tlenkowego. 

Finansowanie
Praca została wykonana w ramach projektu badawczego finansowanego przez Narodowe 
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Wciąż rosnące zainteresowanie nanostrukturami metali szlachetnych skłania do poświęcenia 
tym metalom więcej uwagi. Zarówno nanosrebro jak i nanozłoto posiadają ciekawe właściwości 
fizyczne, chemiczne, biologiczne oraz optyczne. Dodatkowo połączenie nanosrebra czy nanozłota 
z matrycą krzemionkową znacznie zwiększa ich możliwości aplikacyjne. Przykładowo grupa 
Wanga [1] zastosowała układ SiO2-Ag jako katalizator rozkładu oranżu metylowego, a Kalele 
wraz z zespołem posłużył się nanosrebrem na rdzeniu krzemionkowym w szybkim teście, którego 
celem było wykrywanie przeciwciał [2]. Z kolei Ojeda-Martinez i in. sprawdzili właściwości 
biobójcze układu krzemionka-srebro względem bakterii S. aureus oraz E. coli [3]. W przypadku 
układu SiO2-Au potwierdzono jego katalityczne właściwości m.in. w procesie utleniania tlenku 
węgla (II) [4] oraz szerokie zastosowanie w medycynie ze względu na jego biokompatybilność [5].

Celem badań było opracowanie techniki pokrywania powierzchni krzemionek nanostrukturami 
metali szlachetnych. Jako stabilizator oraz czynnik redukcyjny i wiążący zastosowano 
lignosulfonian sodu (LS) będący rozpuszczalną w wodzie pochodną ligniny, odpowiedzialnej 
za zwartość struktury drewna. Wytworzone kompozyty SiO2-LS-Ag(Au) poddano analizie 
fizykochemicznej na podstawie której stwierdzono, że połączenie nanosrebra bądź nanozłota 
z odpowiednio zmodyfikowanymi krzemionkami o różnym stopniu hydrofobowości pozwala 
na uzyskanie nowych biokompozytów, które mogą znaleźć zastosowanie jako wypełniacze 
w materiałach polimerowych, w badaniach techniką spektroskopii ramanowskiej ze wzmocnieniem 
powierzchniowym (SERS) czy w różnego typu biosensorach.

Finansowanie
Praca została wykonana w ramach projektu badawczego finansowanego przez Narodowe 
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Wino jako jeden z napojów należących do grupy alkoholowych cieszy się szerokim uznaniem 
pośród konsumentów. Ogromna różnorodność związków chemicznych w nim występujących 
jest uwarunkowana wieloma czynnikami, do których zalicza się przede wszystkim klimatyczne 
warunki wzrostu owoców, możliwości glebowe, gatunek owoców oraz metodę produkcyjną. 
Interesującymi substancjami występującymi w winie są  związki chemiczne z  grupy amin 
biogennych, czyli kadaweryna, tyramina, tryptamina, serotonina, putrescyna czy histamina. 
Te niskocząsteczkowe związki azotowe powstają w procesie dekarboksylacji aminokwasów 
w organizmach żywych, stąd określenie biogenne. Z jednej strony związki te pozytywnie 
wpływają na działanie naszych organizmów, a z drugiej wykazują szkodliwe i toksyczne 
oddziaływanie. Kolejnym ważnym aspektem jakości win jest badanie barwy produktu od 
początku do końca etapu technologicznego. Ze względu na jej utratę podczas etapu fermentacji 
konieczne jest wzbogacanie produktu barwnikami.

Celem pracy było opracowanie procedury oznaczanie wybranych amin biogennych 
i ich ilościowe oznaczenie w  produktach winiarskich. W badaniach wykorzystano metody 
chromatograficzne i spektroskopowe. W celu zwiększenia czułości metod oznaczania niezbędne 
było opracowanie warunków tworzenia łatwo oznaczalnych pochodnych. W tym celu otrzymano 
nowe pochodne N-2’-nitro-4-trifluorometylofenylem (FNBT). Jest to metoda pionierska jeśli 
chodzi o dotychczas wykorzystywane techniki analiz ilościowych. Przeprowadzono również 
ocenę barwy produktów winiarskich poprzez analizę zawartości antocyjanów metodą UV-Vis 
w wybranych winach.
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Związki talu na obu stopniach utlenienia, nie należą do pierwiastków niezbędnych 
biologicznie i są silnie toksyczne dla ludzi, zwierząt, mikroorganizmów i roślin. Ich toksyczność 
jest porównywalna do toksyczności rtęci, kadmu i ołowiu. Organizm ludzki jest narażony na 
zatrucie jonami talu poprzez drogi oddechowe, pokarmowe oraz kontakt ze skórą [1]. Tal 
występuje w rudach siarczkowych (Fe, Zn, Cu, Pb) i rudzie selenitu (Cu, Ag). Obszary o wysokiej 
zawartości tego metalu pojawiają się na całym świecie: w Polsce, Hiszpanii i Chinach. Głównym 
źródłem związków talu w powietrzu jest przemysł energetyczny (spalanie paliw kopalnianych) 
[2].

Izotachoforeza (ITP) jest jedną z odmian elektroforezy kapilarnej. W technice tej  proces 
rozdzielania jonów (kationów lub anionów), które pod wpływem przyłożonego napięcia 
elektrycznego i przy zastosowaniu odpowiedniego elektrolitu wiodącego i kończącego, formują 
się w strefy według ich zmniejszającej się ruchliwości i poruszają z jednakową prędkością. 
Podstawową zaletą tej techniki w porównaniu z innymi technikami rozdzielania jest to, że 
podczas procesu rozdzielania rozcieńczonych próbek dochodzi do ich zatężania. Daje to 
szerokie możliwości analizy próbek o niskim stężeniu jonów. Do zalet tej techniki należą: 
krótki czas analizy, tanie materiały eksploatacyjne, łatwe przygotowanie próbek oraz wysoka 
powtarzalność wyników oznaczania [3].

Prezentowana praca przedstawia metodykę oznaczania talu techniką izotachoforezy (ITP) 
w próbach środowiskowych. Analizy wykonano z wykorzystaniem aparatu do ITP (Villa 
Labeco, Słowacja). Do badań wykorzystano układ elektrolitów umożliwiający oznaczenie talu 
w formie kationów [4].
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Tal należy do grupy pierwiastków bardzo toksycznych. W organizmach żywych ulega 
akumulacji, odkładając się w narządach wewnętrznych, jak wątroba i nerki, w mięśniach 
i kościach oraz we włosach. Tal może przedostać się do organizmu przez skażoną wodę, 
pokarm (warzywa, owoce, mięso) oraz powietrze [1]. Obszerne wydobycie rud siarczkowych, 
flotacja i proces wytopu są głównymi źródłami antropogenicznego zanieczyszczeń środowiska 
talem, zwłaszcza w pobliżu hut cynku i ołowiu [2]. W celu usunięcia jonów metali  
z wodnych roztworów stosuje się m.in. takie metody jak: redukcja, wymiana jonowa, 
elektrodializa, elektrochemiczne wytrącanie, odparowywanie, ekstrakcja, osmoza, wytrącanie 
chemiczne, koagulacja, ultrafiltracja i adsorpcja [3,4]. Procesy te charakteryzują się wysokimi 
kosztami oraz problemem przy utylizacji powstających odpadów. 

Przeprowadzono badania mające na celu określenie właściwości sorpcyjnych łupin orzecha 
włoskiego (Juglans regia) z drzewostanu rosnącego na ekologicznym terenie oraz orzechów 
piorących (Sapindus mukorossi) firmy Ecoboom o nazwie Soap Nuts. Ponadto określono 
wpływ dodatku modyfikatora, w postaci koloidu złota stabilizowanego lignosulfonianami, na 
efekt sorpcji. Techniką analityczną użytą do oznaczania talu była woltamperometria pulsowa 
różnicowa z zastosowaniem błonkowej elektrody rtęciowej oraz układu przepływowego, 
umożliwiającego wymianę elektrolitu podstawowego. Zbadano wpływ czasu prowadzenia 
procesu, ilości zastosowanego sorbentu oraz koloidu złota, a także odczynu pH na efektywność 
sorpcji talu.

Uzyskane wyniki badań wskazują, że rozdrobnione łupiny Juglans regia i Sapindus 
mukorossi są skutecznymi sorbentami dla całkowitego talu. Efektywność usuwania jonów 
talu z roztworów wodnych wyniosła ponad 90%. Najlepsze wyniki uzyskano dla procesu 
prowadzonego przy pH=7,5 i dla czasu kontaktu wynoszącego 30 minut. Dodatek modyfikatora 
w postaci koloidalnego złota zwiększył zdolność sorpcji łupin orzecha włoskiego do ponad 99%. 
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Z uwagi na wysoki stosunek powierzchni do objętości i energię powierzchniową, 
nanocząstki metali szlachetnych, w tym złota (Au-NPs), mają charakterystyczne właściwości 
fizyczne, chemiczne, elektroniczne, elektryczne, mechaniczne, magnetyczne, termiczne, 
dielektryczne oraz optyczne i biologiczne [1]. Z powodu szerokiego spektrum zastosowań 
nanocząstek, obserwuje się stale rosnące zainteresowanie wykorzystaniem biologicznie 
przyjaznych, „zielonych” i bezpiecznych związków do ich syntezy [2]. Jednocześnie 
reduktorami złota oraz stabilizatorami Au-NPs mogą być lignosulfoniany, czyli pochodne 
ligniny. Związki te są produktem odpadowym w procesie produkcji celulozy z drewna 
(tzw. ścieki ligninosulfonowe) [3]. Dzięki temu, że posiadają hydrofilowe grupy sulfonowe  
oraz elektroaktywne grupy metoksyfenolowe, lignosulfoniany poddają się zarówno 
elektrochemicznym reakcjom utleniania, jak i redukcji. 

Celem przeprowadzonych badań było opracowanie techniki otrzymywania koloidów 
nanocząsteczek złota stabilizowanych lignosulfonianami oraz ustalenie wpływu warunków 
prowadzenia syntezy (m.in. stężenia poszczególnych reagentów, rodzaju zastosowanego 
reduktora) na właściwości otrzymanych produktów, ze szczególnym uwzględnieniem rozmiaru 
cząstek i ich dyspersyjności. 

Wykazano, że zastosowanie odpadowego ligniosulfonianu umożliwia wytworzenie cząstek 
koloidalnego złota o rozmiarach od pojedynczych nanometrów do kilkuset nanometrów. W wielu 
analizowanych przypadkach zaobserwowano monomodalne rozkłady wielkości cząstek, o małej 
wartości szerokości połówkowej rozkładu, co wskazuje na monodyspersyjność powstających 
cząsteczek koloidalnych. Przeprowadzono również badania aplikacyjne z użyciem otrzymanych 
nanostruktur. Wykazano możliwości wykorzystania otrzymanych koloidów w procesach 
wykrywania jonów metali ciężkich w roztworach wodnych. Ponadto zastosowano koloidy 
złota, jako substraty w technice powierzchniowo wzmocnionej spektroskopii Ramana (SERS). 
Zaobserwowano, że w przypadku płytek pokrytych koloidalnym złotem, w porównaniu do płytek bez 
zawartości nanozłota, rejestrowano bardzo znaczący wzrost intensywności pików, pochodzących  
od różnego typu drgań wiązań obecnych w strukturze analizowanej substancji testowej- 
rodaminy 6G.
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Pojedyncza nić oligonukleotydowa bogata w guaniny może przyjąć formę zwiniętą, w której 
występują oddziaływania warstwowe między czterema cząsteczkami guaniny w ułożeniu 
planarnym [1]. Struktura ta tworzy się w obecności kationów (np. Na+, K+, Mg2+) lub cząsteczek 
organicznych (np. telomestatyna) [2] i nazywana jest G-kwadrupleksem, GQ. Jest ona niezwykle 
istotna w badaniach biomedycznych – struktura GQ inhibituje aktywność telomerazy,enzymu 
odpowiedzialnego za nieśmiertelność komórek nowotworowych.

Etery metalokoronowe należą do rodziny związków makrocyklicznych. Charakteryzują się 
obecnością powtarzającego się ugrupowania –[M-N-O]n- w ułożeniu cyklicznym pierścienia 
[3,4]. Zastosowanie ligandów α-aminohydroksamowych z chiralną grupą, pozwala na utworzenie 
struktury metalokorony z hydrofobową kieszenią po jednej stronie pierścienia, w którą mogą 
zadokować cząsteczki gościa. Ta cecha została wykorzystana przy ich zastosowaniu jako 
potencjalnych stabilizatorów G-kwadrupleksów.

Do badań zaprojektowano dwa związki: Eu(III)[15-MCCu(II), L-pheHA-5] i Tb(III)[15-MCCu(II), 

L-pheHA-5], gdzie L-pheHA – kwas hydroksamowy fenyloalaniny.
Przeprowadzone badania wykazały oddziaływanie badanych związków ze strukturami 

czteroniciowymi DNA. W komunikacie zostaną zaprezentowane wyniki metody G4 FID 
(G-quadruplex fluorescence intercalator displacement), polegającej na pomiarze zmian emisji 
fluorescencyjnego indykatora po wprowadzeniu do badanego układu cząsteczek analitu [5,6]. 
Na zasadzie konkurencji barwnik jest wymieniany w miejscu wiązania do DNA, co powoduje 
obniżenie jego emisji.

Zaprezentowane widma dichroizmu kołowego jednoznacznie wskazują na interakcje 
związków metalokoronowych ze strukturami DNA wyższego rzędu. Dalsze badania pozwolą na 
zidentyfikowanie typu tych oddziaływań.
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Jabłka oraz soki jabłkowe stanowią bogate źródło związków polifenolowych w diecie. 
Zawartość związków polifenolowych w sokach jabłkowych uzależniona jest od gatunku 
owoców, warunków uprawy i przechowywania oraz procesów technologicznych zastosowanych 
do wytwarzania soków. Związki polifenolowe wpływają na aktywność przeciwutleniającą oraz 
na cechy sensoryczne soków [1].

Do oznaczania zawartości związków polifenolowych wykorzystuje się metody 
spektrofotometryczne lub chromatograficzne. Metody te są stosunkowo praco- i czasochłonne. 
Alternatywę do konwencjonalnych metod oznaczania bioaktywnych składników mogą stanowić 
metody fluorescencyjne połączone z chemometryczną analizą widm [2]. 

Celem badań było wykorzystanie naturalnej fluorescencji soków jabłkowych do oznaczenia 
całkowitej zawartości związków polifenolowych oraz flawonoidów. 

Do badań wybrano soki jabłkowe dostępne w handlu detalicznym: klarowne i mętne 
z koncentratu, naturalne mętne, produkowane bezpośrednio z owoców oraz świeżo wyciskane. 

Badane soki charakteryzowały się zróżnicowaną zawartością związków fenolowych 
i flawonoidów. Na podstawie analizy widm całkowitej fluorescencji oraz widm synchronicznych 
fluorescencji wykazano występowanie we wszystkich badanych sokach trzech grup fluoroforów 
o charakterystycznych właściwościach emisyjnych; których udział w widmach poszczególnych 
soków był zróżnicowany. 

Na podstawie analizy z zastosowaniem metod regresji cząstkowych najmniejszych 
kwadratów (ang. partial least squares, PLS) wykazano istotną ilościową zależność pomiędzy 
widmami fluorescencji oraz oznaczoną w konwencjonalny sposób całkowitą zawartością 
związków polifenolowych i flawonoidów. Najlepsze parametry modelu kalibracyjnego uzyskano 
dla oznaczeń całkowitej zawartości flawonoidów na podstawie analizy widm synchronicznych 
fluorescencji. 
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Dotychczasowe badania nad możliwością zastosowania skrobi modyfikowanych chemicznie 
jako nośnika mikroelementów wskazują na możliwy związek pomiędzy pojemnością adsorpcyjną 
tego biopolimeru a jego pochodzeniem botanicznym, zawartością fosforu i zawartością 
grup karboksylowych. Sceptycyzm konsumentów w stosunku do skrobi modyfikowanych 
spowodował poszerzenie oferty rynkowej tzw. skrobi woskowych, zbudowanych wyłącznie 
z rozgałęzionych makrocząsteczek amylopektyny. Ponieważ nie zawierają one frakcji liniowego 
polisacharydu – amylozy, charakteryzują się unikalnymi właściwościami użytkowymi. Celem 
pracy była ocena efektywności adsorpcji jonów: żelaza(II), cynku(II) oraz miedzi(II) przez 
natywne skrobie woskowe różnego pochodzenia botanicznego.

Materiał do badań stanowiły skrobie: ziemniaczana, kukurydziana i ryżowa w odmianach 
zwykłych oraz woskowych. Adsorpcje jonów metali dwuwartościowych na skrobi prowadzono 
w zawiesinie, z roztworów soli siarczanowych w układzie 5 mg jonu na 1 g skrobi. Zawartość 
zaadsorbowanych jonów określano metodą atomowej spektroskopii absorpcyjnej z atomizacją 
w płomieniu (F-AAS) z użyciem spektrometru SpectrAA 800 (Varian). Dodatkowo określono 
barwę otrzymanych preparatów skrobiowych za pomocą kolorymetru CR-310 oraz nasadki 
do materiałów sypkich CR-A50 (Minolta). Ponadto określono zawartość: amylozy z użyciem 
zestawu enzymatycznego K-Amyl (Megazyme), fosforu metodą atomowej spektroskopii 
absorpcyjnej z atomizacją elektrotermiczną (GT-AAS) z użyciem atomizera GTA-100 (Varian), 
popiołu zgodnie z PN-84/A-74706 i tłuszczu metodą ekstrakcji w aparacie Soxhleta.

Stwierdzono, że na efektywność absorpcji jonów metali dwuwartościowych na skrobi, 
wpływa zarówno pochodzenie botaniczne jak i wzajemny stosunek amylozy do amylopektyny. 
Zawartość popiołu oraz fosforu była wyższa w skrobiach zwykłych niezależnie od pochodzenia 
botanicznego. Ponadto adsorpcja jonów prowadziła do zmiany koloru skrobi, w przypadku: 
miedzi – w stronę niebieskawego, żelaza – w stronę żółtego, a z kolei dodatek cynku podwyższał 
jej jasność.
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Ze względu na globalny problem bezpłodności oraz nowotworów układu płciowego 
u zwierząt i ludzi, coraz większe zainteresowanie budzą związki zaburzające funkcje 
układu edndokrynnego, tzw. ksenoestrogeny. Przykładem takiej substancji jest zearalenon. 
Mikotoksyna ta jest wtórnym metabolitem grzybów pleśniowych należącym do rodzaju 
grzybów z rodziny Fusarium [1]. Z uwagi na podobieństwo strukturalne do naturalnych 
estrogenów mogą one zakłócać funkcjonowanie układu hormonalnego, poprzez łączenie się 
z receptorami estrogenowymi, zaburzając syntezę oraz metabolizm naturalnie występujących 
estrogenów takich jak 17β-estradiol, estron, estriol, wywołując dysfunkcje układu rozrodczego, 
zaburzenia płodności oraz zmiany o charakterze nowotworowym w obrębie układu płciowego 
[2]. Zearalelenon i jego metabolity w próbkach biologicznych i środowiskowych występują na 
bardzo niskich poziomach stężeń. Jednocześnie, matryce te są bardzo złożone, co wymusza na 
analityku poszukiwanie nowych rozwiązań w postaci czułych i selektywnych metod zarówno 
przygotowania próbki, jak i końcowego oznaczania.

W ramach badań opracowana została metoda ilościowego oznaczania zearalenonu i jego 
trzech metabolitów (α-zearalenolu, β-zearalenolu oraz β-zearalanolu) za pomocą sprzężonej 
techniki UHPLC-qTOF-MS. W tym celu dokonano wyboru kolumny do ultrasprawnej 
chromatografii cieczowej oraz dodatków w celu zapewniania właściwej jonizacji związków 
w źródle jonów, kolumny analitycznej, parametrów detektora (MS). W celu zweryfikowania 
uzyskanych wyników oraz potwierdzenia ich wiarygodności przeprowadzono walidację 
opracowanej metody.
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Do ilościowego oznaczenia zawartości karotenoidów w ogólnodostępnych kremach 
kosmetycznych wykorzystano chromatograf cieczowy Varian 920-LC wyposażony w kolumnę 
Zorbax SB-C18(250x4,6mm; 5,0μm). Jako fazę ruchomą stosowano mieszaninę dwóch faz: 
A – metanol: woda (80:20 v/v), B – octan etylu podawaną w różnej zawartości objętościowej 
w czasie. Prędkość przepływu fazy ruchomej wynosiła 1ml/min. Pomiary prowadzono przy 
użyciu detektora UV-Vis, przy długość fali dla β-karotenu 450nm. Objętość dozowanych próbek 
wynosiła 10μl. Przygotowanie próbki do badań polegało na przeprowadzeniu: homogenizacji 
kremu, zmydlaniu pod chłodnicą zwrotną, a w ostatnim etapie ekstrakcjię. W pierwszym 
etapie badań wyznaczono krzywą kalibracyjną dla β -karotenu, na podstawie której oznaczano 
zawartość tejże substancji aktywnej w formulacjach kosmetycznyc [1-3]. 

Rys. 1. Chromatogram otrzymany dla czystego wzorca β-karotenu i formulacji kosmetycznej 
(Ziaja, Sopot Rozświetlanie, Krem opalizujący).

Największą zawartością β-karotenu charakteryzował się krem Karotenowy firmy Ava 
Laboratorium, który zawiera 10,45 mg β-karotenu/100g próbki. Natomiast Bielenda Karoten 
Masło do ciała zawierał najmniej oznaczanej substancji – 3,10 mg/ β-karotenu 100g próbki. 
Przedstawione wyniki wskazują jednoznacznie na różną zawartość substancji aktywnej 
w formulacjach kosmetycznych, co w efekcie prowadzi do ich niejednakowego działania na 
naskórek człowieka. 

Literatura
1. Ewing G.W.: Metody instrumentalne w analizie chemicznej, 1980, PWN.
2. PN-EN 12823-2 (Artykuły żywnościowe. Oznaczanie zawartości witaminy A metodą 

wysokosprawnej chromatografii cieczowej).
3. PN-90 A-75101/12 (Przetwory owocowe i warzywne. Przygotowanie próbek i metody badań 

fizykochemicznych. Oznaczanie zawartości sumy karotenoidów i  β – karotenu).
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Mikroekstrakcja do fazy stałej (SPME, solid phase microextraction) zapoczątkowana 
przez prof. Janusza Pawliszyna w 1990 roku jest jedną z najszybciej rozwijających się technik 
przygotowania próbek do analizy. SPME umożliwia wydzielenie z matrycy i wzbogacenie 
zarówno analitów organicznych, jak i związków metaloorganicznych oraz jonów metali. 
Technika ta polega na ekstrakcji analitu do fazy sorbenta pokrywającego krzemionkowe włókno 
mikroekstrakcyjne umieszczone w specjalnym zestawie, a następnie desorpcję zaabsorbowanych 
na włóknie analitów w celu ich oznaczenia. Od lat dostępne są komercyjne włókna pokryte 
sorbentami takimi jak, poliakrylan (PA), glikol polietylenowy (PEG), polidimetylosiloksan 
(PDMS), polidiwinylobenzen (DVB), karboksen (CAR) oraz fazy mieszane m.in. PDMS/DVB, 
PDMS/CAR, PDMS/CAR/DVB. Jednakże, ze względu na ograniczone możliwości analityczne 
dostępnych włókien, wciąż poszukuje się faz stacjonarnych, które poprzez selektywność 
względem różnych analitów zwiększają możliwości zastosowania techniki SPME [1,2].

Nowe sorbenty stosowane jako pokrycie włókien SPME to ciecze jonowe (ILs, ionic 
liquids), polimerowe ciecze jonowe (PILs, polymeric ionic liquids), polipirole (PPy, polypyrrole), 
mezoporowata krzemionka (MS, mesoporous silica), immunosorbenty (IS, immunosorbents), 
polimery z nadrukiem molekularnym (MIPs, molecularly imprinted polymers), polimery 
z nadrukiem jonowym (IIPs, ionic imprinted polymers) oraz sorbenty otrzymane techniką zol-
żel [1,2].

Celem niniejszej prezentacji jest przedstawienie możliwości efektywnego i selektywnego 
zastosowania wyżej wymienionych faz stacjonarnych włókien SPME do izolacji i wzbogacania 
związków metaloogranicznych i jonów metali w próbkach rzeczywistych. Ponadto, w niniejszej 
pracy przedstawiono najnowszą modyfikację techniki SPME stosowaną do wzbogacania 
jonów metali – mikroekstrakcję do fazy stałej z zastosowaniem zadaniowo specyficznej cieczy 
jonowej pokrywającej włókno teflonowe (TSIL PTFE SPME, task specific ionic liquid – coated 
polytetrafluoroetylene tube for solid phase microextraction). Zastosowana w etapie wzbogacania 
zadaniowo specyficzna ciecz jonowa – tiosalicylan metylotrioktyloamoniowy jest jednocześnie 
czynnikiem derywatyzującym oraz sorbentem pokrywającym włókno teflonowe [3]. 

Literatura
1. Spietelun A., Pilarczyk M., Kłosowski A., Namieśnik J.: Chem. Soc. Rev., 2010, 39, 4524-

4537.
2. Mester Z., Sturgeon R.: Spectrochim. Acta Part B, 2005, 60, 1243-1269.
3. Stanisz E., Werner J., Matusiewicz H.: Microchem. J., 2014, 114, 229-237.
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Rtęć jest jednym z najbardziej toksycznych pierwiastków śladowych. Występuje 
w środowisku zarówno w formach nieorganicznych (Hg2+, Hg+, HgS), jak i organicznych 
(CH3Hg+, (CH3)2Hg, C2H5Hg+, C6H5Hg+). Największa ilość rtęci kumuluje się w tkankach ryb 
i organizmów morskich, co stanowi potencjalne zagrożenie dla ludzi. Ponadto, zwiększoną 
zawartość rtęci obserwuje się w rejonach intensywnej działalności przemysłowej oraz 
wytwarzania znacznych ilości odpadów komunalnych. Obieg rtęci w środowisku zależy 
w dużym stopniu od formy, początkowego stężenia oraz obecności innych jonów. 

Ze względu na niskie stężenie form rtęci w próbkach środowiskowych, wymagane jest ich 
wydzielenie z matrycy i wzbogacenie przed oznaczaniem. W literaturze naukowej przedstawione 
są przykłady zastosowania klasycznych technik mikroekstrakcyjnych, które są modyfikowane 
m.in. poprzez użycie cieczy jonowych w celu uzyskania wyższych wartości współczynników 
wzbogacenia oraz oznaczania rtęci na coraz to niższych poziomach stężeń. Znane jest 
zastosowanie cieczy jonowych jako ekstrahentów w dyspersyjnej mikroekstrakcji ciecz-ciecz 
[1,2], mikroekstrakcji do pojedynczej kropli [1] oraz jako sorbentów w mikroekstrakcji do fazy 
stałej [3]. 

Celem niniejszej pracy jest prezentacja i porównanie wybranych parametrów analitycznych 
metod wzbogacenie rtęci obecnej w próbkach środowiskowych, ze zmodyfikowanymi technikami 
zastosowanymi przez autorów – wspomaganą ultradźwiękami dyspersyjną mikroekstrakcją ciecz-
ciecz przy użyciu zadaniowo specyficznej cieczy jonowej (TSIL USA DLLME, task specific ionic 
liquid, ultrasound-assisted dispersive liquid-liquid microextraction) [2] oraz mikroekstrakcją 
do fazy stałej z zastosowaniem zadaniowo specyficznej cieczy jonowej pokrywającej włókno 
teflonowe (TSIL PTFE SPME, task specific ionic liquid-coated polytetrafluoroetylene tube for 
solid phase microextraction) [3]. Zastosowana w etapie wzbogacania zadaniowo specyficzna 
ciecz jonowa – tiosalicylan metylotrioktyloamoniowy była jednocześnie czynnikiem 
derywatyzującym oraz ekstrahentem. Do oznaczania rtęci zastosowano technikę absorpcyjnej 
spektrometrii atomowej w połączeniu z chemicznym generowaniem zimnych par (CV AAS, 
cold vapour atomic absorption spectrometry) oraz fotochemicznym generowaniem zimnych par 
(UVCV AAS, photochemical cold vapour atomic absorption spectrometry). 

Literatura
1. Stanisz E., Werner J., Zgoła-Grześkowiak A.: Trends Anal. Chem., 2014, 61, 54-66. 
2. Stanisz E., Werner J., Matusiewicz H.: Microchem. J., 2013, 110, 28-35.
3. Stanisz E., Werner J., Matusiewicz H.: Microchem. J., 2014, 114, 229-237.
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Wśród szerokiej gamy toksycznych związków chemicznych spotykanych w wodach 
powierzchniowych, na szczególną uwagę zasługują związki z grupy fenoli, w tym związki 
endokrynnie aktywne (ang. Endocrine Active Compounds, EAC). Obawy przed nadmierną 
ilością fenolu oraz jego pochodnych w środowisku naturalnym wiążą się z udowodnioną 
wysoką toksycznością, zdolnością do bioakumulacji, wysoką trwałością, a nawet przejawem 
właściwości rakotwórczych tych związków. Już bowiem śladowe ilości fenoli w zbiornikach 
wodnych (poniżej mg/L, a nawet w niektórych przypadkach µg/L) mogą wywoływać 
niebezpieczne skutki ekologiczne. 

Wśród skutecznych metod separacji fenoli, w tym związków wykazujących działanie 
endokrynne, odnajdujemy ekstrakcję przy użyciu cieczy jonowych (ang. Ionic Liquids, ILs). 
ILs charakteryzują się temperaturą topnienia poniżej temperatury wrzenia wody, tj. 100ºC. 
Nieprzeciętne właściwości, takie jak bardzo mała prężność par, wysoka stabilność termiczna, 
szeroki zakres występowania w stanie ciekłym, stosunkowo duża lepkość oraz zdolność 
rozpuszczania szerokiej i różnorodnej gamy związków, umożliwiają stosowanie cieczy 
jonowych w wielu metodach ekstrakcyjnych. 

Głównym celem niniejszej pracy badawczej jest optymalizacja procesu ekstrakcji związków 
z grupy fenoli przy użyciu nowej metody: in-situ dyspersyjnej mikroekstrakcji w układzie ciecz-
ciecz z zastosowaniem cieczy jonowych (ang. in-situ Ionic Liquids Dispersive Liquid-Liquid 
Microextraction, in-situ IL-DLLME). Zastosowana w pracy badawczej technika in-situ IL-
DLLME polega na przeniesieniu analitu rozpuszczonego w fazie wodnej do fazy ekstrakcyjnej, 
na którą składa się hydrofilowa ciecz jonowa, a następnie spowodowanie wytrącenia in-situ 
nowej cieczy jonowej przez wymianę anionu surfaktantu. Przeprowadzone badania mają formę 
poznawczą i stanowią wstęp do dalszej analizy próbek środowiskowych. 
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Barwa jest znaczącym wyróżnikiem jakości produktu, wpływa na percepcję i preferencje 
konsumenckie [2].

Większość soków jabłkowych dostępnych w handlu detalicznym stanowią soki klarowne. 
W ostatnich latach dynamicznie rozwija się rynek soków naturalne mętnych, produkowanych 
bezpośrednio z owoców, bez dodatku enzymów. Soki naturalnie mętne to produkty wykazujące 
obecność naturalnych zawiesin i substancji o charakterze koloidalnym, które wpływają istotnie 
na wygląd produktu. 

Celem badań była ocena barwy i zmętnienia soków jabłkowych z zastosowaniem metody 
instrumentalnej oraz wizualnej. Barwę soków zmierzono spektrofotometrycznie w systemie 
CIE L*C*h° w świetle przechodzącym (źródło światła D65, obserwator 10°). Zmętnienie soków 
określono jako różnicę absorbancji przy długości fali 680 nm przed i po odwirowaniu (15 000 
rpm, 5 min). Wizualnej oceny wyglądu soków dokonał pięcioosobowy panel sensoryczny 
w oparciu o wymagania normy [1]. Oceniono ton barwy, klarowność soków oraz występowanie 
osadu w 10-cm skali niestrukturyzowanej.

Badane soki różniły się istotnie parametrami barwy L*,C*, h° oraz stopniem zmętnienia. 
Najwyższymi wartościami jasności charakteryzowały się soki klarowne. Wartość współrzędnej 
C* mieściła się w zakresie 24,9-59,3, wykazując różnice w nasyceniu barwy. Parametr h° wahał 
się od 78,1 dla soku świeżego niepasteryzowanego do 92,4 dla soku klarownego. Wizualna 
ocena tonu wykazała, że soki pasteryzowane naturalnie mętne charakteryzowały się tonem 
zbliżonym do brązowego.

Wyniki oceny instrumentalnej i wizualnej zostały poddane analizie statystycznej, obliczono 
współczynniki korelacji Pearsona (p<0,05). Wizualna ocena tonu barwy soków była dodatnio 
skorelowana z parametrem C* (0,62) oraz ujemnie z parametrem h° (-0,62). Zmętnienie soku 
ocenione wizualnie było skorelowane z instrumentalnie wyznaczoną wartością zmętnienia 
(0,84).
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Podczas przechowywania oleje roślinne poddawane są działaniu wielu czynników 
prowadzących do niekorzystnych zmian fizyko-chemicznych tych produktów. Zakres 
zachodzących przemian oksydacyjnych zależy zarówno od obecności związków o charakterze 
proutleniającym jak i od czynników zewnętrznych (temperatury, dostępu tlenu i światła). 

Celem pracy było zbadanie zmian zachodzących w oleju lnianym tłoczonym na zimno 
przechowywanym w różnych warunkach. Próbki świeżo wytłoczonego oleju lnianego podzielono 
na trzy grupy, przechowywane w odpowiednich warunkach: (1) oleje w butelkach ze szkła 
bezbarwnego bez dostępu światła, (2) oleje w butelkach ze szkła bezbarwnego eksponowane na 
światło, (3) oleje w butelkach ze szkła o barwie zielonej, eksponowane na światło. 

Zmiany w próbkach oleju kontrolowano oznaczając parametry chemiczne: liczbę nadtlenkową 
oraz zawartość tlenu w fazie nadpowierzchniowej i w oleju. W czasie przechowywania liczba 
nadtlenkowa określająca w olejach ilość pierwotnych produktów utlenienia, zmieniała się 
w zakresie 0,97-6,7 meqO2/kg. W oleju eksponowanym na światło dopuszczalne limity (<5 
meqO2/kg) zostały przekroczone już w pierwszym miesiącu przechowywania.. W oleju lnianym 
przechowywanym w ciemności odnotowano po sześciu miesiącach przechowywania najwyższą 
zawartość pierwotnych produktów utlenienia. Najmniej pierwotnych produktów utlenienia 
zaobserwowano w próbkach przechowywanych w zielonej butelce. 

Zawartość tlenu w fazie nadpowierzchniowej i w oleju ulegała zmianie w zależności od 
warunków przechowywania. Największy spadek zawartości tlenu w fazie nadpowierzchniowej 
i w oleju odnotowano dla próbek przechowywanych bez dostępu światła, jednakże 
w początkowym etapie przechowywania (od pierwszego do czwartego miesiąca) zmiany 
te były wolniejsze niż w próbkach eksponowanych na działanie światła. Zmiany zawartości 
tlenu (w fazie nadpowierzchniowej i w oleju) dla próbek przechowywanych w zielonej 
butelce, eksponowanej na działanie światła były zbliżone do zmian zachodzących w próbkach 
przechowywanych w butelkach bezbarwnych, eksponowanych na światło. 

Na podstawie przeprowadzonych badań wykazano, że warunki przechowywania wpływają 
na szybkość zmian oksydacyjnych w oleju, co bezpośrednia wpływa na jego jakość.
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Usuwanie toksycznych jonów metali oraz ich odzyskiwanie ze strumieni odpadowych 
jest ważne zarówno z ekonomicznego jak i środowiskowego punktu widzenia. Jako sorbenty 
można zastosować naturalne surowce oraz odpady z przemysłu lub rolnictwa, które są 
dostępne w dużych ilościach oraz nie wymagają skomplikowanej obróbki [1, 2]. W pracy 
badano adsorpcję jonów wybranych metali (Cr(III), Cd(II), Cu(II)) za pomocą kory wierzby 
plecionkarskiej Salix americana, którą modyfikowano kwasem azotowym i siarkowym. Badano 
adsorpcję w zależności od stężenia jonów metalu w roztworze, pH fazy wodnej oraz wielkości 
próbki stosowanego adsorbentu. Wyznaczono szybkość adsorpcji oraz jej maksymalną 
wielkość. Zmodyfikowanie kory pozwoliło na uzyskanie wyższej adsorpcji, przy czym kora 
zmodyfikowana kwasem azotowym okazała się lepszym adsorbentem badanych jonów niż kora 
zmodyfikowana kwasem siarkowym.
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Wielkość światowej produkcji jeżyny (rodzaju Rubus) szacuje się na ponad 154 
578 ton rocznie [1]. Odpady stanowią około 20% ogólnej masy przetworzonego owocu 
w procesach produkcji głównie soków, dżemów, marmolad, suplementów diety, lodów 
oraz wyrobów mlecznych [2, 3]. Próby zagospodarowania odpadów podyktowane są 
względami ekonomicznymi oraz ekologicznymi. Zainteresowanie owocami jeżyny wynika 
z zawartości w ich składzie antocyjanów, elagitanin i innych związków fenolowych, a także 
węglowodanów, witamin i minerałów, które wykazują zdolności antyoksydacyjne oraz 
szereg innych korzystnych właściwości [4]. Wytłoki owocowe bogate w błonnik pokarmowy 
odznaczają się silnymi właściwościami sorpcyjnymi w stosunku do jonów metali ciężkich 
[5-7]. Przeprowadzone badania miały na celu wykazanie wpływu stężenia jonów metalu  
w roztworze, wpływu pH roztworu oraz masy biosorbentu na wielkość adsorpcji Cu(II). Na 
podstawie badań stwierdzono, że jony miedzi są efektywnie wiązane przez wytłoki jeżyny. 
Otrzymane rezultaty potwierdzone zostały również metodą spektrofotometryczną FT-IR. 
Najwyższy stopień usunięcia miedzi z roztworów modelowych osiągnięto przy pH 6. Badania 
przeprowadzono w temperaturze 21°C. Otrzymane rezultaty sugerują, iż odpady jeżyny mogą 
być potencjalnie wykorzystane jako skuteczny biosorbent dla usuwania miedzi z roztworów.

Literatura
1. Strik B.C.: Berry crops: worldwide area and production systems. In Berry Fruit Value Added 

Products for Health Promotion, 2007; 1st ed.; Zhao Y., Ed.; CRC: Boca Raton, FL, Vol. 1, 
3–49.

2. Nosecka B.: Przemysł Spożywczy, 2007, 6, 8-12.
3. Kafkas E., Kosar M., Tűuremis N., Baser K.H.C.: Food Chemistry, 2006, 97, 732–736.
4. Cho M.J., Howard L.R., Prior R.L., Clark J.R.: Journal of the Science of Food and Agriculture, 

2004, 84, 1771–1782.
5. Borycka B., Żuchowski J.: Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, 1997, 3, 26–28.
6. Nawirska A., Wiązanie jonów wybranych metali ciężkich przez wytłoki z owoców aronii, 

gruszek, jabłek i róży w roztworach wodnych, Praca doktorska, 1999, AR Wrocław.
7. Stachowiak J., Właściwości sorpcyjne błonnika pokarmowego i jego głównych frakcji, 

1993, Rocz., AR Poznań, 256, 9, 57–63.

S2-P20



95

IX Poznańska Konferencja Naukowa „Chemia – nowe wyzwania dla nauki i przemysłu”

badania sPekTralne i foToChemiCzne wybranyCh Porfirazyn 
siarkowyCh z rozbUdowanym UgrUPowaniem Peryferyjnym 

w rozTworaCh wodnyCh

maTeUsz gierszewski1,2, miChał falkowski1, sebasTian lijewski1, 
Tomasz gośliński1, jadwiga mielCarek3, marek sikorski2

1 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 
Katedra i Zakład Technologii Chemicznej Środków Leczniczych, 

ul. Grunwaldzka 6, 60-780 Poznań
 mgiersz@amu.edu.pl

2 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii, 
Pracownia Fotochemii Stosowanej, ul. Umultowska 89b, 61-614 Poznań

3 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 
Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, ul. Grunwaldzka 6, 60-780 Poznań

Porfirazyny to grupa porfirynoidów o licznych potencjalnych zastosowaniach w różnych 
gałęziach medycyny i techniki. Jednym z interesujących aspektów jest możliwość użycia tych 
substancji jako fotosensybilizatorów w terapii fotodynamicznej (PDT, Photodynamic Therapy) 
leczenia zmian nowotworowych oraz diagnozowania (PDD, Photodynamic Diagnosis) [1]. 

Badania spektroskopowe i fotochemiczne siarkowych porfirazyn z rozbudowanym 
podstawnikiem peryferyjnym zostały wykonane w roztworach wodnych w różnych warunkach 
pH. W widmach absorpcji siarkowych porfirazyn zarejestrowanych w roztworach wodnych 
stwierdzono podobne zależności do obserwowanych w rozpuszczalnikach organicznych 
o różnej polarności oraz właściwościach protyczno – aprotycznych. Wykazano obecność 
dwóch charakterystycznych pasm absorpcji w zakresie spektralnym 300 – 800 nm: Soreta oraz 
Q. W badaniach właściwości emisyjnych zastosowano różne długości fali promieniowania 
wzbudzającego (380 nm oraz 620 nm). Przy zastosowaniu krótkofalowego promieniowania 
wzbudzającego odnotowano szerokie pasma emisji pomiędzy 400-600 nm, natomiast nie 
zaobserwowano długofalowego pasma emisji, które we wcześniej wykonanych pomiarach 
w rozpuszczalnikach organicznych, zostało zidentyfikowane jako radiacyjne przejście ze stanu 
S1 do stanu S0 [2,3].
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Jednymi z najważniejszych niehalogenowych środków uniepalniających są pochodne 
związków fosforu [1]. Mimo ich dużej skuteczności problem stanowi mała trwałość 
otrzymywanych z ich wykorzystaniem powłok ochronnych w przypadku działania czynników 
atmosferycznych [2,3]. Wynika to z braku występowania trwałych wiązań pomiędzy 
modyfikatorem a powierzchnią zabezpieczanego materiału. Rozwiązaniem jest synteza 
związków o właściwościach uniepalniających zdolnych do trwałego łączenia się z powierzchnią 
zabezpieczanego materiału. 

W niniejszym komunikacie prezentowane są wyniki badań dotyczące syntezy nowych 
fosforowych i fosfazenowych środków uniepalniających, zdolnych do trwałego wiązania 
się z powierzchnią modyfikowanych materiałów w wyniku procesów kondensacyjnych lub 
addycyjnych.

Finansowanie
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Oligonukleotydowe sondy molekularne, wraz z  udoskonaleniem technik analitycznych 
z zakresu biotechnologii, znalazły szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach nauk 
przyrodniczych. I-motywy to struktury przestrzenne tworzone przez krótkie sekwencje 
oligonukleotydowe bogate w cytozyny. Warunkiem utworzenia czteroniciowej struktury 
jest odpowiednia wartość pH, w wyniku której część cytozyn zostaje sprotonowana, tworząc 
pary cytozyna-cytozyna+ [1,2]. Wzajemna interkalacja par cytozynowych i odpowiedni dobór 
nukleotydów w pętli znacznie wpływa na jej trwałość [3]. Rzeczywiście sekwencje cytozynowe 
wykazują natychmiastową odpowiedź na zmiany pH, jednak wymagają dodatkowego 
znakowania pozwalająca na dokładniejszą charakterystykę badanego układu. W niniejszej 
pracy wykorzystano fluorescencyjny analog cytozyny 1,3-diazo-2-oksofenotiazynę [4] jako 
metodę znakowania, pozwalająca na dokładne poznanie kinetyki formowania się i-motywu. 
Badany układ oparty na sekwencji onkogenu RET: 5’- tCCC CGC CCC GCC CCG CCC 
CA – 3’, posiadający w pierwszej pozycji końca 5’ włączony analog tC. Zmiany spektralne 
zarejestrowanych widm fluorescencyjnych w temperaturze pokojowej oraz w szerokim zakresie 
20-90°C dostarczą informacji na temat formowania i-motywu. Dodatkowo wykonano widma 
dichroizmu kołowego, które charakteryzują się narastaniem dodatniego pasma przy długości fali 
około 288 nm oraz ujemnego pasma przy 265 nm wraz z obniżeniem wartości pH. Natomiast 
trwałość utworzonego i-motywu pozwolą nam zdefiniować wyznaczone temperatury topnienia.
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I-motywy to czteroniciowe struktury DNA powstające na łańcuchach bogatych w cytozyny, 
których trwałość jest zależna od pH oraz temperatury otoczenia [1, 2]. 

W niniejszym komunikacie przedstawiono charakterystykę spektroskopową i-motywu 
wbudowanego w pętlę latarni molekularnej. Badany system składa się z dwuniciowego 
rdzenia długości 6 par zasad oraz 25-merowej pętli, zawierającej fragment C4GC4GC4GC4TA, 
pochodzący z protoonkogenu RET, zdolny do składania się w jednocząsteczkowy i-motyw [3]. 
Wykazano, że obustronne znakowanie pirenem obu końców nici tak zaprojektowanego układu 
prowadzi do otrzymania sondy czułej na zmiany pH w wąskim zakresie tj. między pH 6,25 a pH 
7,75 [4]. 
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Leki przeciwzakrzepowe zapobiegają krzepnięciu krwi oraz powiększaniu się istniejących 
zakrzepów w naczyniach krwionośnych. Powstawanie szkodliwych skrzepów w sercu, żyłach 
i tętnicach może doprowadzić do zawału serca bądź udaru mózgu. Wymienione właściwości 
posiada m.in. heparyna. Obecnie heparyna jest sprzedawana w wielu formach. Jedną z tych form 
są heparyny niskocząsteczkowe, które są otrzymywane za pomocą cięcia enzymatycznego lub 
chemicznego. Związki te zalicza się do grupy glikozaminoglikanów, liniowych oligosacharydów 
posiadających zróżnicowaną ilość i rodzaj grup przyłączonych do szkieletu oligosacharydu. 
Heparyna oprócz właściwości przeciwzakrzepowych znalazła inne farmaceutyczne zastosowania. 
Działa przeciwzapalnie, przeciwwirusowo, immunosupresyjnie, przeciwłuszczycowo. Tak 
szeroki zakres zastosowań jest możliwy dzięki wielkiej różnorodności strukturalnej heparyny. 
Szeroki zakres działań biologicznych heparyny sprawia, że staje się częstym obiektem badań. 
Wspomniana różnorodność komplikuje jednak charakterystykę struktury chemicznej. Ważne jest 
dlatego znalezienie prostej, powtarzalnej i czułej metody analitycznej służącej do rozdzielenia 
leków o działaniu przeciwzakrzepowym [1-4].

W wyniku przeprowadzonych badań opracowano metodę analizy chromatograficznej 
z wykorzystaniem różnych detektorów takich jak detektor UV-Vis, ELSD, Corona CAD, QTOF/
MS. W tym celu analizowane leki zostały poddane cięciu enzymatycznemu z wykorzystaniem 
enzymów (Heparynazy I i Heparynazy II) jako odczynników depolimeryzujących w środowisku 
buforu octanowego (pH = 7,00). Wykorzystanie ultra-wysokosprawnej chromatografii cieczowej 
umożliwia scharakteryzowanie pod względem jakościowym i ilościowym produktów trawienia, 
a zastosowane detektory z jednej strony podnoszą czułość, z drugiej zaś uniwersalność 
identyfikacji zawartości poszczególnych disacharydów. 
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Literatura
1. Rabenstein D.L.: Nat. Prod. Rep. 2002, 19, 312-331.
2. Zhang F., Yang B., Ly M., Solakyildirim K., Xiao Z., Wang Z., Beaudet J.M., Torelli A.Y., 

Dordick J.S., Linhardt R.J.: Anal. Bioanal. Chem. 2011, 401, 2793-2803.
3. Patel R.P., Narkowicz Ch., Jacobson G.A., Anal. Biochem. 2009, 387, 113-121.
4. Galeotti F., Volpi N.,: J. Chrom. A. 2013, 1283, 141-147.

S2-P25



100

IX Poznańska Konferencja Naukowa „Chemia – nowe wyzwania dla nauki i przemysłu”

badania właśCiwośCi TermiCznyCh i meChaniCznyCh ŻywiC 
ePoksydowyCh modyfikowanyCh ePoksyCyklofosfazenami

rafał janUszewski1,2, miChał dUTkiewiCz1,4, PaUlina jakUbowska3, 
hieronim maCiejewski1,2, bogdan marCinieC4

1 Fundacja Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznański Park Naukowo-Technologiczny, 
ul. Rubież 46, 60-612 Poznań 

2 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii, 
ul. Umultowska 89b, 61-614 Poznań

3 Politechnika Poznańska, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, 
ul. Berdychowo 4, 60-965 Poznań

4 Centrum Zaawansowanych Technologii, ul. Grunwaldzka 6, 60-780 Poznań
r.janusz@amu.edu.pl

Żywice epoksydowe z uwagi na ich właściwości stanowią jedną z najczęściej 
wykorzystywanych grup materiałów konstrukcyjnych w produkcji m.in. klejów do metali, szkła, 
ceramiki, czy chemoodpornych mas zalewowych [1, 2]. Duża ilość potencjalnych zastosowań 
sprawia iż materiały te są niezmiennie przedmiotem wielu badań mających na celu poprawę ich 
właściwości użytkowych między innymi właściwości mechanicznych, odporności termicznej 
czy ograniczenia palności poprzez wprowadzanie do ich składu odpowiednich modyfikatorów. 

W niniejszej pracy przedstawiono wpływ dodatku epoksycyklofosfazeów na właściwości 
mechaniczne oraz termiczne żywicy epoksydowej Epidian®6 utwardzanej aminami. Jak wiadomo 
fosfazeny to interesująca grupa związków nieorganicznych, zbudowanych z naprzemiennie 
powtarzających się ugrupowań –[N=PR2]-, posiadających zdolność do inicjowanej termicznie 
polimeryzacji z otwarciem pierścienia, w wyniku czego otrzymuje się materiały polifosfazenowe 
znane ze swych właściwości uniepalniających oraz odporności termooksydacyjnej [3].

Wybór tego typu dodatku w zamyśle miał doprowadzić do otrzymania materiału 
hybrydowego, łączącego właściwości organicznej żywicy epoksydowej i niorganicznego 
fosfazenu.

Finansowanie
Badania zrealizowano w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki na 
podstawie decyzji numer DEC-2012/05/D/ST5/03580.
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Norepinephrine is an important catecholamine neurotransmitter [1]. In the present work its 
electrooxidation in the presence a nucleophile was investigated on a gold electrode in a phosphate 
buffer solution of pH 7. Electrochemically produced norepinephrinequinone undergoes an attack 
by morpholine as nucleophile via 1,4-Michael addition. The reaction products were identified by 
electrospray ionization mass spectrometry (ESI-MS). 
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Scheme 1. Possible reaction pathways for electrooxidation of norepinephirne in the presence 
of morpholine on a bare gold electrode in phosphate buffer, pH 7. 

A linear relationship between the current response and norepinephrine concentration was 
obtained in the range of 1×10-6 mM to 8×10-4 mM with a detection limit 8.7×10-7 mM. The 
procedure of using was proven to be suitable for quantitative norepinephrine determination in 
samples containing an excess of the ascorbic and uric acids. The proposed method for quantitative 
norepinephrine determination is simple, green and has promising application for its detection in 
physiological environment. 
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Significant interest in development of chemical sensors for exact analytical determination of 
dopamine (DA) has attracted great interests among neuroscientists and chemists in the last years. 
Dopamine, an important catecholamine neurotransmitter is necessary for correct functioning of 
the central nervous, renal, hormonal and cardiovascular mammal systems. Abnormal dopamine 
level is related among others to several neurological disorders, such as the Parkinson`s and 
Alzheimer`s diseases, schizophrenia as well as the pituitary tumors [1]. 

It was demonstrated that the rate of dopamine oxidation, was substantially enhanced on 
gold surfaces modified with self-assembled layers with gold nanoparticles (Au-NPs), meso-
2,3-dimercaptosuccinic acid (DMSA) and cysteamine (CA) when compared to that achieved 
at a bare gold electrode. The highest selectivity and sensitivity towards DA oxidation without 
any interference with ascorbic acid (AA) and uric acid (UA) coexisting in the samples analysed 
was observed for the Au/Au-NPs/DMSA/CA/Au-NPs modified system. The peak separations 
between DA and AA, DA and UA as well as between AA and UA are large enough to detect and 
identify these compounds individually and simultaneously. The modified electrodes exhibited 
not only a strong promoting effect toward the electrochemical oxidation of DA, but also the 
voltammetric electrochemical sensors prepared exhibited excellent stability and reproducibility 
during DA oxidation. The simple preparation procedure of the modified electrodes, a wide linear 
concentration range of the analyte, low detection limit, high stability and good reproducibility for 
repeated determination of the analyte suggests that the modified electrodes are good candidates 
for practical applications. Moreover, the preparation procedure of the modified electrodes is 
green – without the use of toxic solutions and thus it is friendly to the natural environment. 

Reference
1. T. Nogrady, D. F. Weaver, 2005, Medical chemistry. A molecular and biochemical approach. 

Oxford University Press, New York.

S2-P28



sekCja TeChnologii i inŻynierii ChemiCznej

komUnikaTy





105

IX Poznańska Konferencja Naukowa „Chemia – nowe wyzwania dla nauki i przemysłu”

nanokomPozyTowy PoChłaniaCz TlenU do oPakowań 
– faza komerCjalizaCji 

zenon folTynowiCz 
Uniwersytet Ekonomiczny, Wydział Towaroznawstwa, Katedra Towaroznawstwa i Ekologii 

Produktów Przemysłowych, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań 
zenon.foltynowicz@ue.poznan.pl

Obecność tlenu w opakowaniu może mieć negatywny wpływ na jakość sensoryczną 
zapakowanego produktu. W celu przedłużenia trwałości artykułów spożywczych stosuje się 
substancje konserwujące, ponadto pakuje się je w atmosferze próżniowej lub modyfikowanej. 
Alternatywnym rozwiązaniem jest zastosowanie pochłaniaczy tlenu [1, 2], które usuwają tlen 
znajdujący się wewnątrz opakowania, nie przenikają do zapakowanej żywności i wydłużają 
okres przydatności do spożycia produktów spożywczych [3] oraz wielu innych wyrobów 
podatnych na niekorzystne działanie tlenu. 

Wynikiem prowadzonych na Wydziale Towaroznawstwa UEP badań nad pochłaniaczami 
tlenu [4] są patenty [5,6] i zgłoszenia patentowe [7,8]. Najnowsze rozwiązania [7-9] oparte są 
na nanomateriałach i stanowią światową nowość. Przy wsparciu Inkubatora Innowacyjności 
PPNT prowadzone są prace rozwojowe nad prototypem, który jest obecnie w fazie testów 
rynkowych. W ramach projektu SpinTech UEP powołała Spółkę celową (www.scuep.pl) w celu 
komercjalizacji m.in. pochłaniacza tlenu. 
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Poli(dimetylosiloksany) to najpopularniejszy grupa spośród polimerów nieorganicznych, 
w których główny łańcuch składa się z naprzemiennie ułożonych atomów krzemu i tlenu. Jedną 
z najważniejszych właściwości polidimetylosiloksanów jest ich bierność chemiczna, jednakże 
od pewnego czasu zaczęto wprowadzać do łańcucha siloksanowego grupy funkcyjne, które 
powodowały ich reaktywność [1, 2]. 

W niniejszej prezentacji zostaną przedstawione najbardziej popularne grupy 
funkcjonalizowanych siloksanów, które w zależności od rodzaju grupy funkcyjnej będą 
wykazywały odmienne właściwości, od silnie hydrofobowych do hydrofilowych, od 
nierozpuszczalnych w wodzie do całkowicie rozpuszczalnych, itp. [3]. Ponadto zostaną 
przedstawione przykłady wykorzystania reaktywności tych pochodnych w kierunku otrzymania 
nowych materiałów hybrydowych, kopolimerów lub funkcjonalizacji powierzchni w celu 
nadania im specyficznych właściwości [4]. Zostaną także przedstawione aspekty katalityczne 
syntez funkcjonalizowanych pochodnych, prowadzonych w obecności homogenicznych oraz 
heterogenizowanych – kompleksów metali przejściowych, immobilizowanych w cieczach 
jonowych [5]. 
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Woda w stanie ciekłym jest stanem przejściowym między lodem a parą wodną i może 
istnieć tylko pod wpływem ciśnienia zewnętrznego. W próżni istnieje tylko lód i para. 
Właściwości wody wynikają bezpośrednio z sieci wiązań wodorowych, które w strukturze lodu 
obejmują 100% cząsteczek, natomiast w stanie ciekłym pozostaje ich jeszcze ok. 85%. Można 
wyróżnić ponad 60 anomalii wody, opisanych szczegółowo w pracach Martina Chaplina [1]. 
Termodynamicznie topnienie lodu odpowiada odparowaniu 13% jego masy, taki jest udział 
ciepła topnienia w wartości ciepła sublimacji. Woda ciekła jest więc mieszaniną cząstek 
lodopodobnych i sprężonej fazy gazowej. Można przyjąć, że powstająca faza gazowa jest 
uwięziona w postaci nanopęcherzyków, pod ciśnieniem wynikającym z równania Laplace’a:

   

 
∆P = 4γ

d  
(γ-napięcie pow., d-średnica)

 W nanoskali ciśnienie gazu w pęcherzyku może dochodzić do kilkuset bar. W literaturze 
opisywana jest hipotetyczna struktura dwustanowa wody, gdzie wyróżnia się wodę o większej 
i mniejszej gęstości [2]. Przypisuje się im odpowiednio właściwości hydrofilowe i hydrofobowe. 
Przyjęcie hipotezy dwustanowej wody tłumaczy jej zdolność do rozpuszczania zarówno 
substancji hydrofilowych jak i hydrofobowych (np. gazy, surfaktanty). Obecność struktury 
gazowej pod ciśnieniem tłumaczy także zjawisko ciśnienia osmotycznego, spełniające 
równanie gazów doskonałych. W roztworze wodnym substancje rozpuszczone zajmują miejsca 
przeznaczone dla fazy gazowej, co powoduje transport czystej wody na granicy faz w kierunku 
wyrównania stężeń. 

Innym przejawem dwustanowej struktury wody jest mechanizm transportu przez membrany 
w procesach ciśnieniowych. Przepływ wody przez pory rzędu nanometrów jest praktycznie 
niemożliwy i przyjmuje się transport dyfuzyjno-rozpuszczalnościowy. Dyfuzja nie jest jednak 
zależna od ciśnienia, a w procesie odwróconej osmozy obserwuje się przepływ proporcjonalny 
do nadwyżki ciśnienia. Wyjaśnieniem tego zjawiska jest przyjęcie przepływu fazy gazowej, 
której lepkość jest mniejsza niż fazy ciekłej o 2 rzędy wielkości.
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W dzisiejszych czasach wiele gałęzi przemysłowych odprowadza do środowiska 
naturalnego zanieczyszczenia w postaci ścieków. Ich złożona struktura molekularna czyni 
je często bardzo stabilnymi i trudno ulegającymi biodegradacji. W związku z tym powinny 
być one bardzo starannie usuwane [1,2]. Istnieje wiele metod oczyszczania ścieków jednak 
najefektywniejsze wyniki można uzyskać stosując procesy adsorpcyjne. Spośród szerokiej 
gamy adsorbentów, do których zaliczamy m. in. sita molekularne, żele krzemionkowe, szkła 
porowate, szczególne miejsce zajmują materiały węglowe (sadze grafitowe, nanorurki węglowe, 
fullereny, węgle aktywne, uporządkowane mezoporowate materiały węglowe). Dotychczas 
węgle aktywne charakteryzujące się dobrze rozwiniętą powierzchnią właściwą, termiczną 
stabilnością i chemiczną obojętnością wykorzystywane były powszechnie jako adsorbenty 
zanieczyszczeń. Jednakże przewaga mikroporów w ich strukturze uniemożliwia adsorbowanie 
cząsteczek o dużych rozmiarach. W ostatnich latach w kręgu zainteresowań wielu naukowców są 
węgle mezoporowate (wielkość porów w zakresie 2 – 50 nm). Z punktu widzenia zastosowania 
mezoporowatych materiałów węglowych w procesach adsorpcyjnych interesujące są zarówno 
takie ich właściwości jak dobrze rozwinięta powierzchnia właściwa, rozmiar i objętość porów, 
jak również obecność w ich strukturze różnych grup funkcyjnych.

Celem przeprowadzonych badań było określenie właściwości fizykochemicznych 
i adsorpcyjnych utlenionych mezoporowatych materiałów węglowych. 

Mezoporowate węgle zostały zsyntetyzowane metodą miękkiego odwzorowania przy 
użyciu trójblokowego kopolimeru Pluronicu F127 jako miękkiej matrycy oraz mieszaniny 
rezorcyny wraz z formaldehydem pełniących funkcję prekursorów węglowych. Otrzymane 
materiały utleniono nadsiarczanem amonu (NH4)2S2O8 w 2 M roztworze H2SO4. Proces ten 
prowadzono w różnych temperaturach (30, 60, 100ºC), przez 6, 12 i 24 h. Zsyntetyzowane 
materiały zostały scharakteryzowane za pomocą dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego, 
niskotemperaturowej adsorpcji azotu, spektroskopii w podczerwieni, transmisyjnej mikroskopii 
elektronowej oraz zostały zastosowane w procesach usuwania barwników azowych.
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W ostatnich latach polimerowe membrany inkluzyjne PIM (Polymer Inclusion Membranes) 
cieszą się coraz większym zainteresowaniem z uwagi na możliwość wykorzystania ich 
w procesach separacji jonów metali z roztworów wodnych [1]. Podczas tworzenia PIM ma 
miejsce proces fizycznej immobilizacji przenośnika jonów wraz z plastyfikatorem w polimerowej 
membranie [2].

W niniejszej pracy jako przenośniki jonów cynku(II) przez PIM zastosowano trzy 
fosfoniowe ciecze jonowe tj. chlorek (Cyphos IL 101) i bis(2,4,4-trimetylopentylo)fosfinian 
triheksylo(tetradecylo)-fosfoniowy (Cyphos IL 104) oraz chlorek tributylo(tetradecylo)
fosfoniowy (Cyphos IL 167). 

Zbadano wpływ rodzaju przenośnika, rodzaju polimerowej matrycy a także rodzaju fazy 
odbierającej na skuteczność a także szybkość transportu jonów cynku(II) z chlorkowych 
roztworów wodnych. Powierzchnię PIM opisano za pomocą mikroskopii sił atomowych AFM 
(Atomic Force Microscopy), skaningowej mikroskopii elektronowej SEM (Scanning Electron 
Microscopy). 

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że fosfoniowe ciecze jonowe są 
skutecznymi przenośnikami jonów cynku(II) przez PIM. Zdecydowanie lepszy transport 
odnotowano dla membran zbudowanych z trioctanu celulozy (CTA), posiadających bardziej 
hydrofilową strukturę. W przypadku membran z matrycą CTA wartość procentu ekstrakcji (%E) 
oraz współczynnika odzysku (RF) wyniosła ponad 80%. Membrany zbudowane z polichlorku 
winylu (PVC) w większości przypadków okazały się praktycznie nieskuteczne w procesie 
transportu Zn(II), o czym świadczą niewielkie wartości współczynnika odzysku poniżej 5%.

Zastosowanie PIM pozwala na zmniejszenie ilości etapów pośrednich, które towarzyszą 
klasycznej ekstrakcji ciecz-ciecz, oraz stwarzają możliwość wyeliminowania dużej ilości 
lotnych rozpuszczalników organicznych.

Finansowanie
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Jednym z największych wyzwań XXI wieku jest niewątpliwie magazynowanie energii. 
W odpowiedzi na potrzeby współczesnego społeczeństwa i pojawiające się wymagania 
ekologiczne, należy znaleźć nowe, tanie i przyjazne dla środowiska systemy magazynowania 
energii. Wydajność tych urządzeń zależy ściśle od właściwości materiałów, z których są 
skonstruowane. Konieczne staje się opracowanie nowych rozwiązań konstrukcyjnych, 
cechujących się wyższą niż do tej pory gęstością energii, zdolnością do pracy przy wysokim 
obciążeniu prądowym i w niskich temperaturach, a także charakteryzujących się wyższym 
poziomem bezpieczeństwa. Aby sprostać tym wymaganiom niezbędne są nowatorskie strategie 
w projektowaniu aktywnych materiałów elektrodowych i elektrolitów.

Nanostrukturalne materiały cieszą się dużym zainteresowaniem w ostatnich latach ze 
względu na niezwykłe właściwości mechaniczne, elektryczne i optyczne dzięki ograniczeniu 
wymiarów takich materiałów. Ważne jest, aby docenić zalety i wady nanomateriałów do 
konwersji i magazynowania energii, jak również kontrolować procesy ich syntezy i właściwości. 
Zsyntezowano nanostrukturalne tlenki metali (TiO2, SnO2, Fe3O4) oraz kompozyty tlenek 
metalu/grafen z wykorzystaniem różnych metod syntezy chemicznej (solwotermalna, zol-żel, 
poliolowa). Otrzymane materiały scharakteryzowano fizykochemicznie za pomocą technik 
XRD, skaningowa i transmisyjna mikroskopia elektronowa, TG/DTA, FT-IR. Zdolność 
magazynowania energii oceniono na podstawie odwracalnej reakcji insercji kationów litu. 

Drugim kierunkiem prowadzonych badań jest otrzymywanie membran polimerowo-
ceramicznych, które stanowią bazę elektrolitu żelowego w ogniwie litowo-jonowym. Zastąpienie 
konwencjonalnych elektrolitów ciekłych elektrolitami polimerowymi pozwala na zwiększenie 
gęstości energetycznej ogniwa i podniesienie poziomu bezpieczeństwa. Wytworzono membrany 
polimerowe na bazie PVdF/HFP z dodatkiem wypełniacza ceramicznego TiO2 charakteryzujące 
się wysoką chłonnością elektrolitu i bardzo dobrym przewodnictwem właściwym.
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Celem badań prowadzonych w ramach przedstawianej pracy było znalezienie skutecznych 
metod regeneracji ekspandowanego grafitu (EG) po jego wcześniejszym wykorzystaniu jako 
materiał elektrodowy w procesie elektrochemicznego utleniania fenolu.

Na skutek wytworzenia na powierzchni ekspandowanego grafitu nieaktywnego, 
nieporowatego oligomeru będącego produktem niepełnego utleniania fenolu, jego aktywna 
powierzchnia jest niemal całkowicie odcięta od molekuł fenolu znajdujących się w elektrolicie. 
W konsekwencji, następuje dramatyczny spadek aktywności elektrochemicznej EG przez 
co nie spełnia on już wymogów stawianych aktywnym materiałom elektrodowym. Jednym 
z rozwiązań zaistniałej sytuacji może być regeneracja nieaktywnego materiału elektrodowego, 
co umożliwiłoby jego ponowne wykorzystanie w prowadzonym procesie.

Prawidłowy przebieg i efektywność procesów regeneracji elektrod EG zależy od wielu 
czynników, pośród których najistotniejszym wydaje się być wybór metody regeneracji. 
Jako kryterium pozwalające ocenić efektywność przeprowadzanych regeneracji przyjmuje 
się aktywność elektrochemiczną regenerowanego EG demonstrowaną w powtórnie 
przeprowadzanym procesie elektrochemicznego utleniania fenolu. Dodatkowym kryterium 
wykorzystywanym do oceny przeprowadzanych regeneracji jest ubytek masy regenerowanych 
elektrod.

W przypadku termicznych metod regeneracji, prowadzonych w atmosferze powietrza, 
EG nie tylko odzyskuje, ale niemal 3-krotnie zwiększa swoją pierwotną aktywność. Wzrost 
aktywności elektrochemicznej regenerowanego EG w odniesieniu do aktywności oryginalnego 
EG został przypisany powstawaniu kompozytu typu EG/węgiel. Mankamentem tych regeneracji 
jest znaczny ubytek masy regenerowanego materiału, a inwazyjny charakter termicznych 
regeneracji sprawia, że można je przeprowadzić tylko jeden raz.

Ważnym efektem elektrochemicznych regeneracji realizowanych zarówno na drodze 
katodowej redukcji, jak i anodowego utleniania jest możliwość przeprowadzenia znacznej 
liczby cykli obejmujących elektroutlenianie fenolu oraz regenerację, utrzymując każdorazowo 
aktywność regenerowanego EG na wysokim poziomie (3-krotnie większym w odniesieniu 
do aktywności wyjściowego EG). Dodatkowym atutem badań przeprowadzonych w ramach 
elektrochemicznych regeneracji jest fakt, że pozwalają one realnie planować wykorzystanie 
tego typu regeneracji w praktyce, jako jeden z etapów procesu technologicznego związanego 
z elektrochemicznym usuwaniem zanieczyszczeń organicznych. 
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grafenowy kondensaTor elekTroChemiCzny

krzyszTof wasiński, PaUlina PółrolniCzak, grzegorz loTa, 
mariUsz walkowiak

Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu, 
Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw, ul. Forteczna 12, 61-362 Poznań

krzysztof.wasinski@claio.poznan.pl

Elektrochemiczne urządzenia przeznaczone do magazynowania energii elektrycznej 
są niezastąpione w różnego rodzaju przenośnych urządzeniach elektronicznych, pojazdach 
elektrycznych, czy elektrowniach wykorzystujących odnawialne źródła energii. Źródłem energii 
elektrycznej pozostają najczęściej ogniwa wtórne (akumulatory) dodatkowo coraz częściej 
wykorzystuje się także kondensatory elektrochemiczne (superkondensatory) mające za zadanie 
dostarczenie piku mocy podczas chwilowego zwiększonego poboru prądu przez odbiorniki [1].

W literaturze można znaleźć wiele publikacji na temat wykorzystania grafenu 
w superkondensatorach, jako alternatywę dla materiałów węglowych. Najczęściej omawiany 
jest grafen, ściślej redukowany tlenek grafenu, w roli materiału elektrodowego, który otrzymuje 
się metodami chemicznymi z grafitu. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest wytwarzanie 
wysokowydajnych kondensatorów elektrochemicznych. Decydują o tym zalety grafenu tj. 
rozbudowana powierzchnia właściwa oraz dobre przewodnictwo elektronowe. Przekłada się to 
na możliwość ładowania i wyładowania superkondensatora bardzo wysokimi prądami, rzędu 
kilkunastu i więcej A g-1, przy zachowaniu wysokiej pojemności właściwej [2-3].

Celem pracy było zbudowanie funkcjonalnego kondensatora elektrochemicznego 
w obudowie typu pouch. Prace eksperymentalne obejmowały syntezę i charakterystykę 
fizykochemiczną oraz elektrochemiczną redukowanego tlenku grafenu.

Podczas prezentacji omówione zostaną m.in. procesy wytwarzania materiału 
elektrodowego, masy elektrodowej, technologia przygotowywania elektrod, proces montażu 
superkondensatorów oraz różnego rodzaju techniczne trudności, z jakimi spotkano się podczas 
realizacji pracy. Charakterystyka elektryczna pracy gotowego urządzenia przedstawiona zostanie 
w oparciu o pomiary prowadzone technikami galwanostatycznego ładowania/wyładowania, 
woltamperometrii cyklicznej, a także elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej.

Literatura
1. Simon P., Gogotsi Y., Nature Materials, 2008, 7, 845
2. Zhu Y., Murali S., Stoller M. D., Ganesh K. J., Cai W, Ferreira P.J., Pirkle A., Wallace R. 

Cychosz K. A., Thommes M., Su D., Stach E. A., Ruoff R. S., Science, 2011, 332, 1537
3. Hantel M. M., Kaspar T., Nesper R., Wokaun A., Kötz R., Electrochem. Commun. 2011, 13, 
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CharakTerysTyka nowego UkładU elekTroChemiCznego 
sTosowanego w ogniwie TermiCznym 

bogdan Czajka1, monika Pokora1, miChał zieliński2, mariUsz PieTrowski2, 
maria wojCieChowska2, iwona Tomska-foralewska2

1 Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu, ul. Forteczna 12, 61-362 Poznań 
2 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii, 

ul. Umultowska 89b, 61-614 Poznań
bogdan.czajka@claio.poznan.pl

Podjęto prace nad otrzymywaniem, charakterystyką fizykochemiczną i możliwością 
zastosowania nowych materiałów stanowiących istotne elementy ogniwa termicznego. Są nimi 
mianowicie mieszanina unieruchamiająca ciekły elektrolit (MgF2-MgO) oraz materiał aktywny 
elektrody (CoS2).

Układ MgF2-MgO o zawartości MgF2 20-30%mas. otrzymano metodą współstrącania oraz 
metodą zol-żel. Określono powierzchnię właściwą, objętość porów oraz uziarnienie. Wypełniacz 
zmieszano w stosunku 20-50% mas. z elektrolitem stanowiącym mieszaninę eutektyczną KCl-
LiCl-RbCl. Sprasowano w formę tabletki określając objętość przestrzeni niewypełnionych 
i stopień unieruchomienia elektrolitu przez mieszaninę MgF2-MgO oraz przewodnictwo jonowe 
w stanie stopionym. Określono optymalne stężenie wypełniacza w mieszaninie z elektrolitem.

Ze względu, że CoS2 nie występuje w postaci czystej rudy w odróżnieniu od pirytu, 
opracowano przyjazną dla środowiska i bezpieczna w wykonaniu na skalę wielkolaboratoryjną 
metodę jego otrzymywania bez wykorzystania siarczków pierwiastków I i II grupy, siarczków 
amonu, a także disiarczku węgla.

Metodą hydrotermalną otrzymano bezpostaciowy disiarczek kobaltu, który po obróbce 
termicznej poddano badaniom: XRD, DTA/TG i analizie elementarnej. Otrzymane preparaty 
były „czyste fazowo”, charakteryzowały się stechiometrią w zakresie CoS1,7-CoS1,9 i wykazywały 
stabilność termiczna do temperatury 600oC.

Wykonano modelowe ogniwo termiczne w którym zastosowano jako anodę komercyjny 
stop Al(Li), katodę CoS2 i elektrolit, który zawierał mieszaninę zawierającą 40%mas. środka 
unieruchamiającego elektrolit (MgF2-MgO) o zawartości 40 %mas. MgF2. Charakterystykę 
elektryczna określono w temperaturze 550oC pod ciśnieniem około 600kPa, rozładowując 
ogniwo stosując rezystor 2.2Ω. 

Uzyskane wyniki w formie zależności napięcia ogniwa vs czas oraz natężenia prądu vs czas 
wskazują, że stabilne wartości obu ww. wielkości utrzymują się przez okres około 180 sek. 

Przedstawiona charakterystyka fizykochemiczna elementów składowych ogniwa 
prezentowanych w niniejszej pracy oraz pojedynczego modelowego ogniwa wskazują na 
możliwość zastosowania ich w praktyce. 

Finansowanie
Prace finansowano częściowo w ramach projektu własnego NCN N N204 214140 realizowanego 
w latach 2011-2014 oraz projektu własnego finansowanego przez Instytut Metali Nieżelaznych 
w 2014 r.
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Powłoki ognioChronne do Tkanin na bazie koPolimerU ChlorkU 
winylU z eTylenem i ŻywiCy siloksanowej

doroTa wesołek, ryszard gąsiorowski, szymon rojewski, rafał wójCik 
Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, ul. Wojska Polskiego 71b, 60-630 Poznań

dorota.wesolek@iwnirz.pl

Tkaniny dzięki swym walorom użytkowym, dekoracyjnym i dzięki różnorodności 
wzornictwa są szeroko stosowane we wnętrzach mieszkalnych. Poza niewątpliwymi zaletami 
ich wadą jest podatność na zapalenie i szybkie rozprzestrzenianie się płomieni, będąc przyczyną 
wielu pożarów powodujących ogromne zniszczenia obiektów. Znaczącym zagrożeniem są meble 
tapicerowane, a źródłem zapłonu są najczęściej papierosy i zapałki. Dlatego też, szczególna 
uwaga w ochronie przeciwpożarowej skupiona jest na podwyższaniu odporności na zapalenie 
stosowanych we wnętrzach tkanin.

Dla środków chroniących wyroby włókiennicze przed ogniem wymagane są specjalne 
właściwości. Muszą to być środki skuteczne w obniżaniu palności, a jednocześnie odporne na 
wymywanie w wyniku wielokrotnego czyszczenia, nie wpływające na chwyt i układanie się 
tkanin i spełniające także podstawowe warunki ochrony środowiska i zdrowia.

Badania skupiały się na otrzymaniu elastycznych powłok ogniochronnych, przy zachowaniu 
walorów estetycznych tkaniny a jednocześnie o wysokiej skuteczności ogniochronnej 
i odporności na wymywanie.

W pracy przedstawione zostaną wyniki badań nad otrzymaniem powłokowego środka 
ogniochronnego do zabezpieczania tkanin na bazie chlorku winylu z etylenem, żywicy 
siloksanowej i różnych uniepalniaczy, w tym w skali nanometra. Jako uniepalniacze żywic 
stosowano polifosforan amonu, węglan guanidyniowy, fosforany amonowe, montmorylonit, 
nanokrzemionkę i inne. Przedstawione będą właściwości środków w zakresie ich skuteczności 
w zabezpieczaniu ogniochronnym tkanin, odporności na wymywanie, aktywności 
przeciwgrzybicznej i niektórych właściwości użytkowych tkanin. Ocenę skuteczności środków 
dokonano w oparciu o metodę wskaźnika tlenowego, mikrokalorymetru pirolizy i spalania oraz 
kalorymetru stożkowego. 

Finansowanie
Badania wykonano w ramach projektu POIG.01.03.01-00-004/08 Funkcjonalne nano-i mikro 
materiały włókiennicze – NANOMITEX współfinansowanego przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Narodowego Centrum Badań 
i Rozwoju, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 
1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na 
rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.1 Projekty 
rozwojowe.
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i grzybobójCzyCh oTrzymywane z naTUralnyCh bioPolimerów

anna ilniCka1, mariUsz walCzyk1, rafał malinowski2, kaTarzyna janCzak2, 
jarzy P. łUkaszewiCz1

1 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Chemii, ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
2 Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, 

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 55, 87-100 Toruń
annakucinska@o2.pl

W dobie intensywnego wykorzystania opakowań o właściwościach biobójczych zachodzi 
potrzeba ciągłego monitorowania oraz utrzymywania ich wysokiej jakości. Z jednej strony 
należy mieć na uwadze zdrowie konsumenta i zadbać o odpowiednią jakość medium, a z drugiej 
ekonomikę i ekologię procesu ich otrzymywania, tak aby jak najefektywniej wykorzystać 
potencjał stosowanych opakowań. Te dwa aspekty nie wykluczają się nawzajem. 

Celem prowadzonych badań było zaproponowanie nowego sposobu otrzymania 
materiałów węglowych o właściwościach biobójczych, które będą kompatybilne z polimerami 
stosowanymi w produkcji opakowań. Pierwszym prekursorem fazy węglowej była chityna, 
drugim pochodzący od niej biopolimer chitozan. Obydwa surowce w oparciu o oryginalną 
metodę wytwarzania poddawane były termicznej obróbce (karbonizacji) w atmosferze gazu 
obojętnego. Szczegółowym celem pracy było opracowanie metody otrzymywania materiałów 
węglowych zawierających azotowe grupy funkcyjne oraz jony miedzi (o odpowiednich 
rozmiarach krystalitów i pożądanej dyspersji) odpowiedzialne za właściwości biobójcze. 
Podstawowe właściwości fizyczne i chemiczne decydujące o stosowalności otrzymywanych 
węgli (np. struktura porowata, struktura chemiczna powierzchni) zostały zbadane wieloma 
metodami instrumentalnymi, wykorzystując: niskotemperaturową adsorpcję azotu, SEM/SEM-
EDX, analizę elementarnej oraz XRD. W ostatnim etapie badań w celu określenia właściwości 
bakterio- i grzybobójczych wykonano odpowiednie testy mikrobiologiczne wobec wybranych 
szczepów bakterii i grzybów.

Zaletą rozwiązań przedstawionych w prowadzonych badaniach jest możliwość 
bezpośredniego zastosowania surowca wyjściowego oraz wykorzystanie zaproponowanego 
nowego sposobu otrzymywania, nie wymagającego użycia skompilowanej aparatury 
i niebezpiecznych związków chemicznych (prosty, energooszczędny, ekonomiczny). 
Zaproponowane nowe materiały będą mogły być wykorzystane do produkcji opakowań, 
jako wypełniacze kompozytów polimerowych. Kompozyty te będą stosowane do produkcji 
opakowań o właściwościach biobójczych, w szczególności chodzi o produkcję folii płaskich.

Finansowanie
Praca zrealizowana została w ramach badań statutowych Katedry Chemii Materiałów Adsorpcji 
i Katalizy (numer zadania 290). Praca współfinansowana z grantu Wydziału Chemii UMK 
z dotacji statutowej.
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akTywnyCh oTrzymanyCh z TroCin 

jUsTyna kaźmierCzak-raźna, PioTr nowiCki, roberT PieTrzak 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii, 
Pracownia Chemii Stosowanej, ul. Umultowska 89b 61-614 Poznań 

justykaz@edu.pl, pietrob@amu.edu.pl 

Promieniowanie mikrofalowe stanowi część widma promieniowania elektromagnetycznego 
o długości fali od 1mm do 1m, co odpowiada częstotliwości w przedziale 300MHz -300GHz. 
Znaczna część promieniowania w tym zakresie jest wykorzystywana w łączności satelitarnej, 
technikach radarowych oraz telefonii komórkowej.

Ogrzanie ciała stałego lub cieczy za pomocą mikrofal jest możliwe dzięki całkowitemu 
lub częściowemu pochłonięciu promieniowania mikrofalowego przez dany materiał. 
Tego typu ogrzewanie charakteryzuje się wieloma zaletami w porównaniu z ogrzewaniem 
konwencjonalnym. Do jego głównych zalet należą: selektywność, bezkontaktowość oraz 
fakt, że zachodzi ono równomiernie w całej objętości materiału. Ogrzewanie mikrofalowe 
opiera się na konwersji energii elektromagnetycznej w energię cieplną, w przeciwieństwie do 
przenoszenia ciepła według klasycznego mechanizmu konwekcji, polegającego na przewodzeniu 
i promieniowaniu [1]. 

Zasadniczym celem niniejszej pracy było otrzymanie sorbentów węglowych  
z trocin w postaci pelletu. Badania obejmowały otrzymywanie adsorbentów węglowych na 
drodze aktywacji (fizycznej i chemicznej) oraz aktywacji bezpośredniej surowca. Określono 
również przydatność otrzymanych węgli aktywnych jako sorbentów zanieczyszczeń z fazy 
gazowej oraz ciekłej.

Trociny poddano w pierwszej kolejności procesowi pirolizy w temperaturze 500ºC, 
a następnie aktywacji fizycznej za pomocą CO2. Ponadto materiał wyjściowy poddano aktywacji 
bezpośredniej za pomocą tlenku węgla(IV) oraz chemicznej za pomocą H3PO4. Dla otrzymanych 
węgli aktywnych wyznaczono parametry teksturalne, określono charakter kwasowo-zasadowy 
powierzchni oraz zbadano zdolność usuwania zanieczyszczeń z fazy gazowej oraz ciekłej.

Z przeprowadzonych badań wynika, że poprzez pirolizę i różne warianty aktywacji trocin 
można otrzymać adsorbenty wykazujące zróżnicowany skład elementarny i charakter chemiczny 
powierzchni, a także charakteryzujące się dużą różnorodnością pod względem wytworzonej 
struktury porowatej. Na szczególną uwagę zasługują węgle aktywne uzyskane poprzez aktywację 
chemiczną, które charakteryzują się dużą efektywnością w procesie usuwania barwników oraz 
cząsteczek nieorganicznych rozmiarami zbliżonymi do cząsteczek jodu.

Literatura
1. Rumian M., Czepirski L.: Przemysł Chemiczny, 2005, 85, 329.

S3-K12



117

IX Poznańska Konferencja Naukowa „Chemia – nowe wyzwania dla nauki i przemysłu”

modyfikaCja właśCiwośCi karboŻeli  
węgiel-meTal

małgorzaTa osińska

Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej, Instytut Chemii i Elektrochemii 
Technicznej, ul. Berdychowo 4, 60-965 Poznań

malgorzata.osinska@put.poznan.pl

Karebożele są porowatymi materiałami węglowymi otrzymywanymi metodą zol-żel. 
Ważną cechą karbożeli jest to, że można domieszkować monolityczny organiczny aerożel 
metalem, tworząc kompozyt węgiel-metal. Karbożele zawierające metale są obiecującymi 
materiałami dla zastosowań w katalizie oraz w elektrochemii. Najnowsze badania 
skupiają się na modyfikacji karbożeli poprzez wprowadzanie dodatków różnych metali, 
aby rozszerzyć obszar ich potencjalnych zastosowań. 

Głównym celem pracy było zbadanie możliwości wytworzenia żeli rezorcynowo-
formaldehydowych zawierających metale przejściowe i ich przetworzenie w karbożele. Jako 
dodatki do karbożeli, badane były metale przejściowe takie jak Pd i Ni. Zainteresowanie we 
wprowadzeniu wspomnianych metali do matrycy węglowej wynika z faktu, że metale te są 
znane jako katalizatory tworzenia struktur grafitowych we względnie niskich temperaturach. Na 
tej podstawie założono, że obecność struktur grafitowych wytworzonych w matrycy węglowej 
karbożelu spowoduje modyfikację elektrycznych i mechanicznych właściwości tych materiałów. 
Badania wykazały, że kompozyty węglowo-metaliczne wytworzone metodą karbonizacji żeli 
organicznych, preparowanych przez polikondensację rezorcyny i formaldehydu z dodatkiem 
soli niklu i palladu, charakteryzują się aktywnością elektrochemiczną w wodnym roztworze 6 
M KOH. Kompozyty poddano obróbce termicznej i wysokoenergetycznemu mieleniu (HEBM). 
Dzięki tym procesom uzyskano zwiększenie aktywności w reakcji sorpcji i wydzielenia 
wodoru. Proces obróbki termicznej kompozytów w temperaturze 450oC w atmosferze powietrza 
spowodował strukturalną modyfikację materiału, prowadzącą w konsekwencji do zmiany 
właściwości elektrochemicznych. W przypadku termicznie modyfikowanych kompozytów 
stwierdzono wzrost rejestrowanych prądów reakcji elektrochemicznej sorpcji/desorpcji wodoru. 
Podobne zmiany odnotowano też dla kompozytów poddanych procesowi wysokoenergetycznego 
mielenia. 
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Malejące pokłady surowców naturalnych, takich jak ropa naftowa, czy gaz ziemny, 
powodują wzrost zainteresowania innymi źródłami energochemicznymi. Od wielu lat poszukuje 
się surowców odnawialnych do otrzymywania różnych paliw. Jednym z takich surowców może 
być olej rzepakowy stosowany do produkcji biodiesla, alternatywy dla ropopochodnego paliwa. 
Niestety, produktem ubocznym podczas jego otrzymywania jest duża ilość powstającej frakcji 
glicerynowej, wymagająca zagospodarowania. Istnieje wiele metod, które umożliwiają przerób 
odpadowej frakcji glicerolu, m.in. biokonwersja. Dzięki zastosowaniu odpowiednich szczepów 
bakterii lub grzybów można przekształcić glicerol w takie produkty jak małocząsteczkowe kwasy 
organiczne np. kwas mrówkowy, octowy, mlekowy, kwas fumarowy czy kwas bursztynowy 
oraz propano-1,3-diol. Wydzielenie poszczególnych składników z brzeczek pofermentacyjnych 
powstających w wyniku biokonwersji można realizować za pomocą, różnych metod m.in. 
technik membranowych, adsorpcji, czy ekstrakcji reaktywnej [1, 2]. Ekstrakcja reaktywna 
umożliwia oddzielenie kwasów od innych produktów fermentacji, np. polioli.

Celem pracy jest ekstrakcja wielostopniowa ekstrahentami zasadowymi (TOA, Aliquat 336) 
i solwatującymi (Cyanex 923) do odzysku kwasów karboksylowych, głównie bursztynowego 
i fumarowego z brzeczek pofermentacyjnych.

Badania objęły wydzielanie kwasów z dwóch różnych brzeczek (brzeczka 1 i 2) zarówno 
modelowych, jak i rzeczywistych. Stwierdzono, że nie można wydzielić selektywnie kwasu 
bursztynowego w obecności innych kwasów karboksylowych z brzeczki 1 tylko za pomocą 
ekstrakcji. Jako metodę separacji kwasów zaproponowano najpierw strącanie kwasu fumarowego, 
a następnie trzystopniową ekstrakcję kwasu bursztynowego z filtratu i otrzymywanie kwasu 
w postaci soli sodowej po reekstrakcji z fazy organicznej.

W przypadku brzeczki 2, kwasy karboksylowe można oddzielić selektywnie od polioli. 
Propano-1,3-diol i glicerol są silnie hydratowane w wyniku obecności w cząsteczkach wielu 
grup hydroksylowych, więc mają mniejsze powinowactwo do fazy organicznej. 
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Szeroko badaną grupą związków chemicznych, mających zastosowanie w przemyśle m.in. 
kosmetycznym oraz spożywczym są siloksany. Reakcja syntezy organofunkcyjnych siloksanów 
(hydrosililowanie) jest procesem katalitycznym. Najczęściej używanymi katalizatorami są 
kompleksy metali przejściowych. Chociaż reakcje te zachodzą na ogół w łagodnych warunkach 
z zadowalającymi wydajnościami, problem stanowi trudność w oddzielaniu katalizatora od 
produktu. Rozwiązaniem może być użycie cieczy jonowych (IL) jako rozpuszczalników dla 
katalizatora i prowadzenie syntezy w systemie dwufazowym. 

Systemy reaktorów przepływu ciągłego o wymiarach od mikro do milimetrów 
(mikroreaktory, MRS) coraz częściej znajdują zastosowanie w syntezie chemicznej. Porównując 
użycie tej nowoczesnej metody do reakcji prowadzonych w tradycyjny sposób (ang. batch), 
zastosowanie MRS ze względu na niewielkie objętości wewnątrz mikroreaktorów pozwala 
uzyskać zwiększony transfer masy i ciepła, efektywne mieszanie, wydajniejszą kontrolę 
temperatury i czasu rezydencji. Dzięki tym zaletom otrzymuje się produkt o wysokiej 
selektywności i z wyższą niż w tradycyjny sposób wydajnością. 

Prezentowane wyniki dotyczyć będą syntezy organofunkcyjnych siloksanów w systemie 
mikroreaktorów z użyciem kilku wybranych cieczy jonowych jako rozpuszczalników dla 
katalizatora i porównanie otrzymanych wyników z reakcjami prowadzonymi w sposób 
konwencjonalny.

Finansowanie
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W związku z ciągłym rozwojem przemysłu konieczne jest stosowanie metod pozwalających 
na efektywne usuwanie zanieczyszczeń, zarówno z fazy gazowej jak i ciekłej. Jednymi z coraz 
częściej wykorzystywanych w tym celu technik są procesy membranowe. Membraną definiuje 
się fazę rozdzielającą dwie inne fazy, działającą na zasadzie przegrody aktywnej bądź pasywnej. 
Oznacza to, że za membranę można uznać każdą przegrodę zdolną do selektywnego transportu 
składników mieszanin [1]. Zaletą stosowania membran jest to, że na drodze modyfikacji można 
otrzymać membrany o wysokiej selektywności względem wybranych związków co czyni 
metody z ich zastosowaniem idealnym rozwiązaniem tam, gdzie konieczne jest wyeliminowanie 
z fazy ciekłej tylko wybranych składników mieszaniny

Związkiem chemicznym często wykorzystywanym w wielu gałęziach przemysłu, a co za 
tym idzie występującym w dużych ilościach w ściekach pochodzących z fabryk i zakładów 
produkcyjnych jest fenol [2]. Jest on substancją toksyczną, powodującą po spożyciu m.in. spadek 
masy ciała i problemy z metabolizmem. Fenol wpływa również destrukcyjnie na środowisko 
wodne, dlatego istotne jest ograniczenie do minimum możliwości jego przedostawania się do 
wód powierzchniowych i gruntowych [3]. 

Głównym celem pracy było otrzymanie, metodą inwersji faz, membran różniących się 
zawartością octanu celulozy stanowiącego polimer membranotwórczy, a następnie wykorzystanie 
ich w procesie usuwania fenolu z fazy ciekłej. 

Membrany otrzymano na bazie octanu celulozy w ilości 14 oraz 18% wag. Jako czynnika 
powodującego powstanie porów użyto poliwinylopirolidonu w ilości 3 oraz 4% wag., natomiast 
N,N-dimetyloformamidu użyto jako rozpuszczalnika. W celu uzyskania pojedynczej membrany, 
roztwór mieszano i ogrzewano w temp. 60ºC przez 24 godziny. Po tym czasie film rozlano na 
szklanej płytce i rozprowadzono nożem aplikacyjnym; mieszaninę pozostawiono na powietrzu 
na 40 sek. w celu odparowania rozpuszczalnika, a następnie całość zanurzono w kąpieli wodnej 
(woda dejonizowana). W wyniku zastosowania powyższej procedury otrzymano membranę 
w postaci płaskiego arkusza.
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Rośnie zapotrzebowanie na metale szlachetne ze względu na ich ubożejące złoża naturalne 
oraz rzadkość występowania, co powoduje równolegle z popytem wzrost cen platynowców [1]. 
Podjęto działania mające na celu odzysk PGM (Platinum Group Metals) z surowców wtórnych. 
Głównymi ich dostawcami stały się przemysły: chemiczny (zużyte katalizatory), motoryzacyjny, 
jubilerski, dentystyczny, petrochemiczny, szklarski [2, 3].

Przedstawiono badania dotyczące ekstrakcji jonów Rh(III) oraz Ru(III) z wodnych 
roztworów chlorkowych za pomocą roztworów fosfoniowych cieczy jonowych: bis(2,4,4-
trimetylopentylo)fosfinianu (Cyphos IL 104) oraz chlorku triheksylo(tetradecylo)fosfoniowego 
(Cyphos IL 101).

Fazy organiczne stanowiły roztwory indywidualnych ekstrahentów Cyphos IL 101 lub 
Cyphos IL 104 o stężeniu 0,005 M. Surówki (fazy wodne) zawierały 0,0025 M Rh(III) lub 
Ru(III) oraz 0,1; 1; 3 lub 5 M HCl. Zachowano stałą siłę jonową 5 M.

Badano wpływ czasu wytrząsania oraz stężenia kwasu w surówce na ekstrakcję jonów 
Rh(III) lub Ru(III). 

Do oznaczenia stężenia jonów Rh(III) i Ru(III) zastosowano absorpcyjną spektrometrię 
atomową ASA. W badaniach wykorzystano także spektroskopię UV/Vis. Dokonano analiz widm 
faz organicznych po ekstrakcji i stwierdzono zmiany struktury kompleksów Rh(III) i Ru(III). 
Analizowano także roztwory wyjściowe oraz fazy wodne po ekstrakcji.

Celem pracy jest określenie i porównanie efektywności ekstrakcji jonów Rh(III) 
i Ru(III) z wodnych roztworów chlorkowych za pomocą dwóch różnych czwartorzędowych 
soli fosfoniowych Cyphos IL 101 oraz Cyphos IL 104 jako ekstrahentów oraz zastosowanie 
spektroskopii UV/Vis do określenia struktury powstających kompleksów w fazie organicznej.
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Celuloza jest najbardziej rozpowszechnionym w przyrodzie polimerem naturalnym. 
Charakteryzuje się ona biodegradowalnością oraz relatywnie wysoką reaktywnością chemiczną. 
Znajduje zastosowanie w przemyśle spożywczym, kosmetycznym oraz farmaceutycznym, a jej 
pochodne mają potencjał do zastąpienia niektórych obecnie stosowanych polimerów.[1]

Utylizacja i przetwarzanie biopolimerów, takich jak celuloza czy chityna jest przedmiotem 
wielu badań, zwłaszcza od czasu, kiedy odkryto możliwość rozpuszczania ich w cieczach 
jonowych – związkach będących solami organicznymi (składającymi się z organicznego kationu 
i organicznego lub nieorganicznego anionu) charakteryzujących się temperaturą topnienia 
poniżej 100°C.[2] 

Do rozpuszczania biopolimerów, zamiast czystych cieczy jonowych składających się 
z jednego kationu i anionu można zastosować mieszaninę różnych jonów, gdzie każdy jon 
składowy jest odpowiedzialny za częściową zmianę właściwości otrzymanej mieszaniny.[3-4] 
Wzrost wydajności procesu rozpuszczania celulozy w takiej mieszaninie może zostać osiągnięty 
poprzez optymalizację warunków tego procesu np. obniżenie temperatury prowadzenia procesu 
lub zwiększenie ilości rozpuszczonej celulozy na 1g rozpuszczalnika. W przedstawionych 
badaniach użyte zostały mieszaniny eutektyczne utworzone poprzez połączenie cieczy jonowych 
powszechnie stosowanych do rozpuszczania celulozy.[5] 
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W procesie syntezy kaprolaktamu w Zakładów Azotowych Puławy pierwszym etapem 
technologicznym jest utlenianie cykloheksanu do cykloheksanolu, w wyniku którego oprócz 
produktu celowego powstaje złożona mieszanina innych produktów utleniania tzn. przedgony 
i pogony alkoholowe, które po oddzieleniu stanowią odpad wymagający zagospodarowania 
[1,2]. W ich skład wchodzą różnego rodzaju alkohole i ich pochodne. Odpady te są obecnie 
utylizowane w charakterze komponentów paliw energetycznych.

Właściwości fizykochemiczne tak przedgonów jak i pogonów alkoholowych są zbliżone 
właściwościami do lekkich olejów opałowych produkowanych przez krajowy przemysł 
rafineryjny. Omawiane frakcje wyróżniają się bezsiarkowym charakterem i doskonałymi 
właściwościami niskotemperaturowymi. Ich mankamentem jest niższa niż dla naftowych 
olejów opałowych wartość opałowa. Uzasadniona była więc koncepcja zweryfikowania 
możliwości wykorzystania tak przedgonów jak i pogonów podestylacyjnych jako komponentów 
lekkich olejów opałowych. Rozwiązanie takie umożliwiałoby potencjalnie zwiększenie 
rezerwy komponentów naftowych do komponowania silnikowych olejów napędowych  
i wpłynęłoby na ekologiczne charakterystyki lekkich olejów opałowych. 

Stąd w ramach eksperymentu zweryfikowano możliwość uzyskania kompozycji lekkich 
olejów opałowych i podjęto próbę wyjaśnienia wpływu rozpatrywanych komponentów na 
właściwości energetyczne takich paliw. 

Zakres przewidywanych prac badawczych obejmował oznaczenie wartości opałowej 
przygotowanych kompozycji wg obowiązującej normy PN-C-04062 z użyciem skompletowanego 
stanowiska do znormalizowanych badań z wykorzystaniem bomby kalorymetrycznej KL 10 
zasilanej czystym tlenem pobieranym z butli i odniesienie uzyskanych wyników do wymagań 
na lekkie oleje opałowe wg PN-C-96024.
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Pożądane właściwości fizykochemiczne uporządkowanych materiałów krzemionkowych 
(OMS) można uzyskać na drodze funkcjonalizacji powierzchni. Istnieją dwie główne techniki 
włączania np. ugrupowań aminowych do struktury materiałów krzemionkowych, mianowicie 
tzw. technika „one-pot”, obejmująca etap hydrolizy oraz współstrącania aminosilanu i prekursora 
krzemionki, jak również tzw. technika zaszczepienia stosowana w przypadku gotowych 
krzemionek [1]. OMS modyfikowane grupami aminowymi mogą znaleźć zastosowanie, m.in. 
w katalizie oraz adsorpcji [2].

W trakcie omawianych badań materiały typu SBA-16 otrzymywane były zarówno w postaci 
mezoporowatych proszków, jak i filmów. Grupy aminowe wprowadzane były tzw. techniką 
„one-pot” oraz na drodze zaszczepiania przy użyciu dwóch aminosilanów: N-(β-aminoetylo)-
γ-aminopropylotrimetoksysilanu oraz winylobenzylo-(β-aminoetylo)-γ-aminopropylo-
trimetoksysilanu.

Pomiary XRD w zakresie niskich wartości kąta 2θ, przeprowadzone dla próbek 
syntetyzowanych w formie proszków jak i filmów, potwierdziły regularne ułożenie porów, typowe 
dla materiałów SBA-16. Uporządkowany mezoporowaty charakter próbek zachowany został 
również po procesach modyfikacji aminosilanami, co potwierdziły zdjęcia wykonane techniką 
TEM. Badania niskotemperaturowej adsorpcji/desorpcji N2 wykazały, że zsyntetyzowane 
materiały cechują się izotermami typu IV oraz pętlami histerezy typu H2 (zgodnie z klasyfikacją 
IUPAC). Parametry teksturalne obliczone na podstawie pomiarów sorpcyjnych wykazały, że 
materiały te odznaczają się dobrze rozwiniętą powierzchnią właściwą. Spektroskopia FTIR 
pozwoliła na ocenę efektywności zastosowanych procedur usuwania środka strukturotwórczego 
z matrycy krzemionkowej. Z kolei wyniki przeprowadzonej analizy elementarnej dowiodły 
skuteczności procedur zastosowanych podczas wprowadzania grup aminowych (obecność 
azotu w badanych próbkach). Wstępne testy katalityczne w procesie kondensacji Knoevenagla 
wykazały, że zsyntetyzowane materiały pozwalają uzyskać pożądany produkt reakcji 
z selektywnością wynoszącą 95%.

Podziękowania
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Celem przeprowadzonych badan było ograniczenie palności tkanin naturalnych poprzez 
wytworzenie na powierzchni włókien warstwy związku krzemoorganicznego izolującej tkaninę 
od źródła ognia. Podjęto próbę otrzymania elastycznych i trwałych powłok na powierzchni 
włókien naturalnych.

W pierwszej kolejności tkaniny poddano procesowi bielenia a następnie merceryzacji w celu 
oczyszczenia oraz aktywacji powierzchni włókien. Przygotowano kompozycje tetraetoksysilanu 
lub tetrametoksysilanu które hydrolizowano wraz z katalizatorem w procesie zol-żel. Bielone 
i merceryzowane tkaniny impregnowano w otrzymanych kompozycjach. W dalszej kolejności 
próbki utrwalano oraz poddano procesowi prania. Badano wpływ stężenia prekursora krzemionki 
na efekt ogniochronny[1,2]. 

Stabilność termiczną badano za pomocą termograwimetrii, palność została oceniona przy 
wykorzystaniu mikrokalorymetru a także zbadany został indeks tlenowy. Stopień dyspersji 
oraz jednorodność powłok została oceniona na podstawie zdjęć wykonanych na skaningowym 
mikroskopie elektronowym (SEM).
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Produkcja tlenku propylenu (PO), ważnego związku pośredniego, wykorzystywanego 
w produkcji glikoli, polioli, poliuretanów, żywic poliestrowych i wielu innych chemikaliów 
oparta jest na dwóch dominujących technologiach. Jedna z nich to stosowany od około 100 
lat wysoko wydajny ale również wysoko odpadowy proces chlorhydrynowy. Drugi proces 
przemysłowy oparty jest na wykorzystaniu nadtlenków organicznych. Technologia oparta na 
zastosowaniu wody utlenionej jako utleniacza w obecności osadzonego na nośnikach złota 
została rozwinięta przez firmę BASF. Kolejną propozycją jest utlenianie propenu do PO 
z zastosowaniem tlenku diazotu jako utleniacza w obecności katalizatorów wanadowych [1, 
2]. Katalizator wanadowy jest znacznie tańszy niż katalizator stosowany przez firmę BASF, 
natomiast N2O jest tlenkiem odpadowym.

W prezentowanej pracy dyskutowany jest wpływ metody wprowadzania modyfikatora 
wanadowego do matrycy krzemionkowej na aktywność w reakcji utleniania propenu do 
PO. Jedna z metod polegała na dodawaniu składnika aktywnego (VOSO4 lub NH4VO3) do 
mieszaniny prekursorów stosowanych w syntezie mezoporowatych materiałów SBA-3. Podczas 
syntezy stosowano różne wartości pH (0 – 3). Prekursory wanadowe wprowadzano także drogą 
impregnacji z roztworów wodnych na gotowe nośniki SBA-3. 

Otrzymane katalizatory charakteryzowane były różnymi metodami fizykochemicznymi 
(XRD, H2-TPR, UV-vis, ICP-OES, BET, NH3-TPD, rozkład propanolu-2). Pomiary XRD jak 
również BET wykazały poprawną mezoporowatą strukturę syntezowanych próbek. Wszystkie 
badane próbki wykazywały aktywność w utlenianiu propenu do PO, jednakże była ona 
wyraźnie zróżnicowana w zależności od metody wprowadzania wanadu, użytego prekursora 
oraz pH syntezy materiałów mieszanych. Korelacja pasm UV-vis przypisanych izolowanym 
jonom wanadu V5+ w koordynacji tetraedrycznej (około 250 nm) oraz aktywności katalitycznej 
wyrażonej w TOF wskazuje, że istotną rolę w procesie utleniania propenu do PO spełniają 
powierzchniowe, izolowane jony V5+. Wzrost zawartości wanadu na powierzchni katalizatora 
prowadzi do pojawienia się mostków V-O-V, a następnie klasterów V2O5, co prowadzi do 
spadku aktywności utleniającej.
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W ostatnich latach krzemionki cieszą się dużym zainteresowaniem dzięki swoim 
specyficznym właściwościom: niska gęstość, duża powierzchnia właściwa, niski współczynnik 
rozszerzalności cieplnej, niski współczynnik załamania światła, stabilność mechaniczna 
i termiczna [1,2]. Modyfikacja powierzchni krzemionki za pomocą różnych grup funkcyjnych 
poprawia jej zdolności do unieruchamiania enzymów. Najbardziej reaktywne grupy 
wprowadzane na powierzchnię SiO2 to: aminowa (NH2), tiolowa (SH), fenylowa (-C6H5), 
winylowa (C=C), nitrylowa (C=N), epoksydowa (-CHOCH2). Obecność takich ugrupowań 
umożliwia poprawienie właściwości adsorpcyjnych krzemionki oraz zwiększenie możliwości 
przeprowadzenia procesu immobilizacji [3].

W niniejszych badaniach zmodyfikowaną krzemionkę Stöbera, za pomocą wybranych grup 
funkcyjnych (NH2 oraz –CHOCH2), wykorzystano jako nośnik w procesie immobilizacji lipazy. 
Uzyskane produkty poddano szerokiej charakterystyce fizykochemicznej oraz określono ich 
aktywność katalityczną na podstawie wybranej reakcji modelowej. 

Proces został przeprowadzony w sposób efektywny, o czym świadczą wyniki 
przeprowadzonych analiz. Na widmach FT-IR badanych próbek po przeprowadzonym procesie 
unieruchomienia obecne są bowiem sygnały charakterystyczne dla immobilizowanego enzymu. 
Uzyskane biokatalizatory charakteryzują się również znacznie większą stabilnością termiczną 
niż wolny enzym. Fakt ten wyraźnie potwierdza przeprowadzona analiza termograwimetryczna. 
W przypadku krzemionki sfunkcjonalizowanej grupą –CHOCH2 obserwowany jest największy 
spadek powierzchni właściwej oraz objętości porów po przeprowadzonym procesie 
immobilizacji, co świadczy o dużej ilości unieruchomionej na tym nośniku lipazy. Materiał ten 
wykazuje także wysoką aktywność katalityczną rzędu ok. 30 mU.

Podziękowania
Pracę wykonano w ramach projektu badawczego Politechniki Poznańskiej nr 03/32/
DSMK/0462/2014

Literatura
1. Jesionowski T., Ciesielczyk F., Krysztafkiewicz A.: Materials Chemistry and Physics, 2010, 

19,65.
2. Meléndez-Ortiz H.I., Mercado-Silva A., García-Cerda L.A., Castruita G., Perera-Mercado 

Y.A.: Journal of the Mexican Chemical Society, 2013, 57, 73.
3. Nguyen A.T., Park C.W., Kim S.H.: Bulletin of the Korean Chemical Society, 2014, 35, 173.

S3-P5



130

IX Poznańska Konferencja Naukowa „Chemia – nowe wyzwania dla nauki i przemysłu”

PreParaTyka i CharakTerysTyka 
wysokokrzemowyCh analogów UlTramaryny

aldona jankowska, alina zalewska, sTanisław kowalak

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 6, 60-780 Poznań
aljan@edu.pl

Ultramaryna jest pigmentem glinokrzemianowym o strukturze sodalitu 
zawierającym w swej strukturze enkapsulowane anionorodniki siarkowe, 
które pełnią rolę chromoforów odpowiedzialnych za intensywne niebieskie 
zabarwienie. Istotna rola siarki w tworzeniu centrów barwnych od 
dawna nie budzi wątpliwości, jednak skład i struktura chromoforów 
siarkowych przez długi czas pozostawały w sferze spekulacji. Obecnie 
ugruntowany jest pogląd, że ultramaryna niebieska zawiera głównie 
anionorodniki S3

- odpowiedzialne za niebieską barwę, które uwięzione 
są w klatkach sodalitowych i otoczone są czterema kationami sodu. Jeden z nich kompensuje 
ujemny ładunek anionów rodnikowych, natomiast pozostałe trzy kompensują ujemny ładunek 
sieci. W klasycznej ultramarynie naturalnej lub syntetycznej stosunek Si/Al w szkielecie 
glinokrzemianowych jest niski i zwykle nie przekracza wartości 2. Wcześniejsze nasze badania 
(EPR) wykazały, że w niektórych przypadkach anionorodniki siarkowe mogą być otoczone 
przez mniejszą liczbę kationów [1]. Poszerzając tematykę tych badań przeprowadzono syntezy 
przy użyciu matryc z niską zawartością sodu, a nawet takich, które ich nie posiadały. Do 
syntez stosowano zarówno wysokokrzemowe komercyjne fojazyty jak i otrzymane w naszym 
laboratorium sodality krystalizowane w glikolu etylenowym. Usunięcie glikolu z produktów 
o najwyższej zawartości Si było niemożliwe i nie pozwalało na wprowadzenie rodników 
siarkowych. Przy stosunku Si/Al<10 po termicznym działaniu prekursorami siarkowymi 
uzyskiwano szaro-błękitne pigmenty wykazujące obecność rodników S3

- oraz węglowych 
(EPR). Przy nieco niższym stosunku Si/Al produkty obróbki ulegają desilikacji szkieletu, dzięki 
czemu uwięzione klatraty siarczkowo-sodowe upodobniają się nieco do klasycznej ultramaryny. 
Traktowanie zeolitów wysokokrzemowych silnie alkalicznymi prekursorami siarkowymi 
w wysokiej temperaturze prowadziło do amorfizacji lub tworzenia struktury krystobalitu. 
Dotychczasowe próby wprowadzania lub generowania rodników siarkowych w bezkationowych 
matrycach AlPO4 prowadziły do nietrwałych produktów barwnych, w których trudno było 
zarejestrować charakter powstających chromoforów siarkowych.

Literatura
1. Hoffmann S.K., Goslar J., Lijewski S., Olejniczak I., Jankowska A., Zeidler S., Koperska N., 

Kowalak S.: Microporous and Mesoporous Materials, 2012, 151, 70.

S3-P6



131

IX Poznańska Konferencja Naukowa „Chemia – nowe wyzwania dla nauki i przemysłu”

UsUwanie no2 i h2s Przy PomoCy adsorbenTów węglowyCh 
oTrzymanyCh z łUPin orzeCha PisTaCjowego

aleksandra bazan, PioTr nowiCki, roberT PieTrzak

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Umultowska 89b, 61-614 Poznań
aleksandra.bazan@amu.edu.pl, pietrob@amu.edu.pl

Postępujący proces rozwój przemysłu, wdrażanie nowoczesnych technologii, a także 
restrykcyjne wymagania w zakresie ochrony środowiska sprawią, że znaczenie węgli aktywnych 
stale rośnie. Zmniejszenie się surowców nieodnawialnych wykorzystywanych do produkcji 
sorbentów węglowych, skłania do poszukiwania alternatywnych rozwiązań. Przykładem 
takich działań może być użycie materiałów odpadowych jako prekursorów do produkcji węgli 
aktywnych [1]. Węgle aktywne są to amorficzne materiały na bazie węgla pierwiastkowego, 
charakteryzujące się wysokim stopniem porowatości oraz silnie rozwiniętą powierzchnią 
właściwą. Preparatyka węgli aktywnych obejmuje dwa etapy: proces karbonizacji oraz 
aktywacji. W zależności od rodzaju zastosowanego prekursora oraz warunków prowadzonych 
procesów otrzymuje się adsorbent o określonych właściwościach fizykochemicznych. 

Sorbenty węglowe są powszechnie stosowane w procesach oczyszczania  
i rozdzielania zarówno w fazie gazowej, jak i ciekłej. Adsorpcja z fazy gazowej jest 
wykorzystywana między innymi do pochłaniania dwutlenku węgla, usuwania gazów 
o właściwościach toksycznych, które zawierają w swojej budowie siarkę, a więc dwutlenku 
siarki, dwusiarczku węgla czy siarkowodoru. Sorbenty węglowe są również stosowane 
jako katalizatory oraz adsorbenty w procesach usuwania tlenków azotu (N2O, NO i NO2), 
stanowiących zanieczyszczenia gazów odlotowych [2-4]. Głównym celem pracy było otrzymanie 
węgli aktywnych na drodze aktywacji fizycznej i bezpośredniej łupin orzecha pistacjowego 
oraz zbadanie wpływu temperatury pirolizy i metody aktywacji na ich zdolności do usuwania 
zanieczyszczeń z fazy gazowej. 
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W ostatnich latach obserwuje się znaczący wzrost zainteresowania materiałami 
biokompozytowymi. Do ich produkcji coraz częściej stosowane są polisacharydy pochodzenia 
naturalnego.

Celuloza to liniowy polimer występujący w materiałach pochodzenia roślinnego, zaliczany do 
polisacharydów. Celuloza może być przekształcana w nanocelulozę, która może być atrakcyjnym 
napełniaczem dla polimerów charakteryzujących się właściwościami biodegradowalnymi 
i bioresorbowalnymi. Nanoceluloza może występować w postaci nanokryształów, mikrofibryl 
i nanocelulozy bakteryjnej. W przypadku nanokrystalicznej celulozy szczególnie istotna jest 
produkcja nanokryształów o określonym kształcie, rozmiarze oraz kontrolowanej powierzchni 
[1].

Chitozan jest polisacharydem otrzymywanym poprzez częściową alkaliczną N-deacetylację 
chityny. Obecność w strukturze reaktywnych grup –NH2 oraz -OH pozwala na jego modyfikację 
chemiczną modyfikację, ale jednocześnie odpowiada za jego słabą rozpuszczalność 
w rozpuszczalnikach organicznych [2,3]. Chitozan charakteryzuje się biodegradowalnością, 
doskonałą sorpcyjnością i bioaktywnością, co implikuje możliwość jego zastosowania jako 
biomateriał.

Przygotowanie oraz charakteryzacja nanokompozytów na bazie chitozanu oraz 
nanocelulozy, łączących w sobie fizykochemiczne właściwości chitozanu i wyjątkowe 
właściwości mechaniczne nanocelulozy [4,5] opisywane jest w bardzo niewielu publikacjach. 
Ważnym zagadnieniem w kontekście wytworzenia nanocelulozy jest rozważenie polimorfizmu 
zachodzącego w celulozie. Uzyskane wyniki przedstawiają znaczący wpływ odmian 
polimorficznych celulozy na rozmiar uzyskiwanej nanocelulozy. Innym nurtem badawczym 
było otrzymanie kompozytów na bazie nanocelulozy i chitozanu oraz scharakteryzowanie ich 
podstawowych właściwości mechanicznych.
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W związku z niepokojącym wzrostem emisji gazów cieplarnianych przez przemysł 
energetyczny oraz motoryzacyjny poszukiwane są nowe nośniki energii, przyjazne dla 
środowiska. Takim nośnikiem energii jest wodór, którego jedynym produktem spalania jest 
woda. Typowe konwencjonalne metody otrzymywania wodoru to reforming parowy metanu lub 
częściowe utlenianie pozostałości rafineryjnych. Jednak procesy te posiadają pewne wady (np. 
zanieczyszczenie produkowanego wodoru tlenkami węgla) i dlatego alternatywą dla nich może 
być katalityczny rozkład metanu (CDM). Jedynymi produktami powstającymi w tym procesie 
są wodór i węgiel, co oznacza, że ich rozdział jest bardzo łatwy. Doskonałymi katalizatorami 
tego procesu są metale przejściowe (w tym szlachetne) naniesione na różne nośniki [1,2].

W procesie CDM testowano układy metal/węgiel aktywny. Materiałem wykorzystanym 
jako prekursor węgla aktywnego były wióry drewna jesionowego. Zostały one chemicznie 
aktywowane przy użyciu KOH w temp. 800°C. Stosunek wagowy KOH do prekursora 
węglowego wynosił 2:1. Metale zostały naniesione na węgiel aktywny metodą impregnacji 
zwilżeniowej (incipient wetness impregnation) za pomocą roztworów soli: Co(NO3)2*6H2O, 
Ni(NO3)2*6H2O, Fe(NO3)3*9H2O, AgNO3, Cu(NO3)2*3H2O, Cr(NO3)3*9H2O, Pd(acac)2 
i Pt(acac)2. Roztwory przygotowano w taki sposób by finalny katalizator zawierał 1, 5, 10 lub 
20% wag. fazy aktywnej. W kolejnym etapie preparatyki katalizatory poddano procesowi obróbki 
termicznej w atmosferze helu w temp. 460°C oraz redukcji wodorem w tej samej temperaturze. 
Proces CDM prowadzono w temperaturze: 750, 850 lub 950°C, w czasie 4h, a produkty reakcji 
analizowano używając chromatografu gazowego.

Wyniki badań katalitycznych wykazały, że wszystkie otrzymane katalizatory są aktywne 
w procesie CDM. Zaobserwowano również, że wraz ze wzrostem temperatury reakcji wzrasta 
ich aktywność katalityczna. Stosowane katalizatory wykazywały najwyższą aktywność 
w początkowych etapach procesu, natomiast wraz z upływem czasu reakcji ich aktywność 
malała, co było spowodowane osadzaniem się depozytu węglowego na powierzchni katalizatora. 
Katalizatorami wykazującym najwyższą aktywność były układy Pd/węgiel aktywny oraz Ni/
węgiel aktywny. 
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Jednym z najczęściej obecnie stosowanych biopaliw jest bioetanol drugiej generacji. 
Wytwarzany jest on z surowców lignocelulozowych, na drodze hydrolizy enzymatycznej 
i fermentacji etanolowej. Podczas procesu produkcji bioetanolu, ważny element stanowią 
drożdże, które mogą być narażone na niekorzystne warunki środowiskowe i w konsekwencji może 
to wpłynąć, na zmniejszenie wydajności procesu fermentacji. Wśród stresów środowiskowych 
wymienić należy zwiększone stężenie etanolu, toksyczne produkty uboczne powstające podczas 
procesu, wysokie ciśnienie osmotyczne związane ze wzrostem stężenia cukru i soli mineralnych.  
W przypadku prowadzenia fermentacji z jednoczesną hydrolizą enzymatyczną, przeszkodę 
stanowi różnica optimum temperatur działania enzymu i wzrostu komórek drożdży. Dużym 
problemem dla drożdży jest też wydajne fermentowanie cukrów pięciowęglowych [1,2,3].

Postęp inżynierii genetycznej umożliwił zastosowanie nowych technik modyfikacji 
genetycznych, w celu ulepszenia szczepów przemysłowych. Jedną z takich metod jest 
mutagenizacja.

Celem pracy było przeprowadzenie mutagenizacji chemicznej termotolernacyjnych 
drożdży Saccharomyces cerevisiae francuskiej rasy Ethanol Red, metanosuflonianem etylu 
(EMS). Przy ustalaniu optymalnych warunków mutagenizacji pod uwagę wzięto zróżnicowane 
stężenie EMS (100-120 µl), czasu trwania mutagenizacji (20-60 minut) a także czas podania 
mutagenu. Uzyskano kilkadziesiąt mutantów, które zostały poddane testom skriningowym na 
produktywności objętościowej etanolu, odporności na obecność toksyn, a także odporności na 
wysokie ciśnienie osmotyczne. W efekcie udało się pozyskać mutanty drożdży gorzelniczych, 
charakteryzujące się nawet dwukrotnie wyższą produktywnością objętościową etanolu niż 
szczep wyjściowy, co zwiększa szanse na poprawę wydajności fermentacji etanolowej.

Finansowanie
Badania w ramach projektu PBS1/A8/9/2012: Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji 
bioetanolu II generacji z biomasy sorgo (Sorghum sp.) i miskanta (Miscanthus sp.).
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Molibden jest metalicznym pierwiastkiem stosowanym głównie jako dodatek stopowy do 
stali konstrukcyjnych, superstopów niklowych, elektrod spawalniczych, smarów, a także jako 
katalizator w procesie rafinacji ropy [1,2]. Tak szerokie zastosowanie molibdenu powoduje, że 
odzysk tego metalu w obecnych czasach staje się ekonomicznie atrakcyjny nawet ze zużytych 
zasobów wtórnych.

Celem przedstawionych badań było zastosowanie bromku 3-[1-(hydroksyimino)undecylo]-
1-propylopirydyniowego jako ekstrahenta jonów Mo(VI) z roztworów siarczanowych. W ramach 
prowadzonych badań ekstrakcyjnych analizowano wpływ początkowego i równowagowego 
pH, stężenia kwasu siarkowego(VI), stężenia ekstrahenta oraz czasu kontaktu fazy wodnej 
i organicznej na wydajność procesu ekstrakcji molibdenu(VI). 

 Uzyskane wyniki badań pozwoliły stwierdzić, iż zastosowany związek pirydyniowy 
jest skutecznym ekstrahentem jonów Mo(VI) z roztworów siarczanowych. Zastosowany 
układ ekstrakcyjny pozwolił na osiągnięcie stanu równowagi juz po 5 minutach wytrząsania, 
a wydajność procesu ekstrakcji, niezależnie od stężenia metalu w fazie wodnej wynosiła 
nie mniej niż 95% (pH 1,5-2,5). Niestety wzrost pH fazy wodnej powodował spadek 
wy6dajnośći ekstrakcji jonów Mo(VI) do 10% przy pH = 6. Jednocześnie zaproponowano  
5% roztwór siarczanu(VI) sodu lub amonu jako skuteczny czynnik umożliwiający ponowny 
odzysk metalu do roztworu wodnego.

Finansowanie
Praca powstała w ramach realizacji projektu “Inżynier Przyszłości. Wzmocnienie potencjału 
dydaktycznego Politechniki Poznańskiej.”, nr POKL.04.03.00-00-259/12, współfinansowanego 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
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Ekstrakcja rozpuszczalnikowa jest jednym z etapów wchodzącym w skład procesów 
hydrometalurgicznych. Rozwój metod hydrometalurgicznych wykorzystujących ekstrakcję do 
wydzielania metali był podyktowany potrzebą wykorzystania i przerobu rud o coraz mniejszej 
zawartości pierwiastków, eksploatacją złóż coraz bardziej złożonych oraz przetwarzaniem 
odpadów i ciekłych strumieni odpadowych. Ścieki i strumienie odpadowe pochodzące 
z różnorakich gałęzi przemysłu, w szczególności z przemysłu metalowego mogą zawierać metale 
o wysokiej toksyczności. Powodem intensywnego rozwoju metod hydrometalurgicznych, w tym 
również ekstrakcji, są także przesłanki ekonomiczne obejmujące całkowite wykorzystanie 
złoża surowcowego oraz możliwość prowadzenie procesów w dużo mniejszej skali niż przerób 
pirometalurgiczny [1-3]. 

Zasadniczym celem badań była synteza nowych ekstrahntów z grupy hydrofobowych 
O-alkilo 2-pirydynoketoksymów oraz określenie ich właściwości ekstrakcyjnych względem jonów 
cynku(II) z kwaśnych roztworów chlorkowych. W pierwszym etapie badań przeprowadzono 
syntezę oksymu O-decylo 1-(2-pirydyno)etan-1-onu i O-metylo 1-(2-pirydyno)undekan-1-onu oraz 
zbadano rozpuszczalność zsyntezowanych związków w rozpuszczalnikach węglowodorowych. 
W kolejnym etapie przeprowadzono podstawowe badania ekstrakcyjne, które obejmowały: 
wyznaczenie czasu niezbędnego do osiągnięcia stanu równowagi procesu ekstrakcyji, określenie 
wpływu stężenia jonów cynku(II), chlorkowych oraz stężenia HCl w fazie wodnej oraz stężenia 
ekstrahenta w fazie organicznej na proces ekstrakcji, określenie zdolności zsyntezowanych 
związków do przenoszenia kwasu mineralnego do fazy organicznej oraz wyznaczenie pojemności 
ekstrakcyjnej proponowanych ekstrahentów. Ostatnim etapem badań było określenie stabilności 
układu ekstrakcyjnego oraz selektywności procesu ekstrakcji wobec jonów żelaza(II) i żelaza(III)

Przeprowadzone badania wykazały, że zsyntezowane oksymy O-alkilo 1-(2-pirydyno)
etan-1-onu mogą stanowić grupę potencjalnych ekstrahentów jonów cynku(II) z kwaśnych 
roztworów chlorkowych.

Finansowanie
Projekt finansowany z 32-440/2014 DS PB.
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Rozwój przemysłu i cywilizacji wiąże się ze wzrostem ilości zanieczyszczeń w otaczającym 
nas świecie. W celu ochrony środowiska naturalnego przed degradacją ekosystemów konieczne 
jest podejmowanie odpowiednich działań, których głównymi celami jest zarówno ograniczenie 
ilości wprowadzanych do wód, gleby i powietrza zanieczyszczeń, jak również skuteczne 
usuwanie między innymi za pomocą węgli aktywnych już wprowadzonych zanieczyszczeń [1].

Węgle aktywne dzięki silnie rozwiniętej strukturze porowatej wykazują bardzo dobre 
właściwości sorpcyjne, przez co znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach życia. Coraz 
większe zapotrzebowanie na tego typu materiały węglowe sprawia, że zaczęto poszukiwać 
nowych surowców do ich wytwarzania [2-4]. Perspektywicznymi prekursorami węgli 
aktywnych okazały się różnego rodzaju porolnicze materiały odpadowe, z których to 
z roku na rok produkuje się coraz więcej węgli aktywnych. Odpady rolnicze cechuje 
przede wszystkim łatwa dostępność, odnawialność oraz niska cena. Co więcej, węgle 
aktywne otrzymywane z tego typu prekursorów charakteryzują się dobrą wytrzymałością 
mechaniczną, dobrymi zdolnościami sorpcyjnymi, a także niską zawartością popiołu. Jednymi  
z rolniczych materiałów odpadowych, które z powodzeniem mogą być stosowane jako 
prekursory węgli aktywnych są łupiny orzechów, np. włoskich, laskowych czy też pistacjowych. 

Dlatego też głównym celem pracy było otrzymanie węgli aktywnych poprzez aktywację 
chemiczną łupin orzecha pistacjowego za pomocą K2CO3. Ponadto zbadano parametry 
teksturalne i powierzchniowe otrzymanych w ten sposób węgli aktywnych oraz dokonano oceny 
ich zdolności sorpcyjnych wobec zanieczyszczeń organicznych z fazy ciekłej. 

Podziękowania
Praca naukowa finansowana ze środków budżetowych na naukę w latach 2013-2015  
nr projektu IP 2012 004072.
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Połączenie centrów metalicznych poprzez organiczne ligandy mostkujące prowadzi 
do powstania „nieskończonych” struktur liniowych, warstwowych lub trójwymiarowych 
wykazujących bardzo interesujące właściwości fizykochemiczne. 

Imidazol jest jednym z najprostszych i najmniejszych ligandów organicznych, który w wyniku 
łatwej deprotonacji do formy anionu azolowego tworzy silne wiązanie z kationem metalu 
przejściowego. Dzięki temu powstałe metalo-azolowe struktury wykazują wysoką termiczną 
i chemiczną stabilność, co z kolei jest ważne dla ich praktycznego dalszego wykorzystania [1]. 
Dodatkowo imidazol zawiera układ wiązań π i może pośredniczyć w przenoszeniu elektronu 
pomiędzy centrami metalicznymi [2].

Celem pracy było przygotowanie i scharakteryzowanie układów takiego typu bazując na 
imidazolu i centrach miedziowych Cu(II) [3]. Próbki te w postaci proszku otrzymano na drodze 
samoorganizacji w wyniku rozpuszczenia reagentów w wodzie w środowisku alkalicznym. 
Krystalizację prowadzono w temperaturze pokojowej lub podwyższonej przez różny okres 
czasu. 

Wszystkie uzyskane próbki miedziowo-imidazolowe wykazywały krystaliczność (PXRD) 
lecz odmienną strukturę oraz zabarwienie (UV-Vis). Poza tym próbki te różniły się również 
magnetycznymi oddziaływaniami pomiędzy centrami miedziowymi Cu(II)-Cu(II) (EPR). 
Zgodnie z otrzymanym zabarwieniem preparatów uzyskano fazy: różową, brązową, niebieską, 
turkusową, szarą i zieloną, a także fioletowe kwiato-podone kryształy. Ta bogata różnorodność 
struktur związana jest z różną symetrią otoczenia jonów miedzi.

Przeprowadzone wstępne badania pokazują że użycie tej samej lub podobnej mieszaniny 
substratów (miedzi i imidazolu) w zależności od warunków dalszego traktowania prowadzą do 
uzyskania produktów różniących się strukturą i właściwościami. 
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Podjęta tematyka badań dotyczy katalitycznego uwodornienia węglowodorów 
aromatycznych. Proces ten jest szczególnie ważny w przypadku usunięcia związków 
aromatycznych z paliw silnikowych. Związki te odpowiedzialne są za emisję cząstek stałych, 
które w wyniku spalania oleju napędowego w silnikach wysokoprężnych uwalniane są do 
atmosfery wraz ze spalinami silników Diesla. Jako fazę aktywną katalizatorów uwodornienia 
węglowodorów aromatycznych najczęściej stosuje się metale z grupy platynowców – platynę [1], 
pallad [2] i ruten [3]. Najdroższym z nich jest platyna [4]. Tańszym zamiennikiem dla platyny, 
rzadziej wykorzystywanym w katalizie, może być iryd (w październiku 2014 roku, średnia 
cena irydu wynosiła ~580$, a platyny ~1250$ za uncję) [4]. Jak dotąd iryd znajduje niewielkie 
zastosowanie w katalizie. Używany jest w przemysłowym procesie produkcji kwasu octowego – 
proces CativaTM [5] czy w procesach hydrodesulfuryzacji [6]. W literaturze przedmiotu znaleźć 
można zaledwie kilka prac traktujących o aktywności irydu w reakcji uwodornienia toluenu [7, 
8].

W niniejszej pracy podjęto próby zastosowania układu SBA-3 o różnym składzie 
chemicznym (SBA-3 i AlSiSBA-3) oraz układu SBA-15 jako nośników irydu w katalizatorach 
uwodornienia toluenu. W tym celu, metodą impregnacji z wodnego roztworu kwasu 
heksachloroirydowego (H2IrCl6), spreparowano katalizatory zawierające 1%wag. Ir. Otrzymane 
preparaty przebadano w reakcji uwodornienia toluenu. Określono wpływ zastosowanego 
nośnika, temperatury redukcji, metody aktywacji (bezpośrednia redukcja; prażenie/redukcja) na 
aktywność w badanym procesie. Zastosowanie glinokrzemowego SBA-3 w roli nośnika irydu 
umożliwiło uzyskanie niemal dwukrotnie bardziej aktywnego katalizatora hydrogenacji aniżeli 
wykorzystanie jako nośnika powszechnie stosowanego SiO2.
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W ostatnich latach wykazano, że pochodne z grupy niecałkowicie skondensowanych 
silseskwioksanów, tworzą stabilne monowarstwy na granicy faz woda/powietrze [1]. Związki te 
stosowane są jako nanonapełniacze w nanokompozytach, w medycynie, katalizie i w wytarzaniu 
powłok o niskiej energii powierzchniowej. Zróżnicowane możliwości aplikacyjne pochodnych 
POSS wynikają z licznych struktur chemicznych syntezowanych silseskwioksanów, które 
powstają przez podstawienie reaktywnych i niereaktywnych grup do ośmiu naroży krzemowo-
tlenowego szkieletu. Jednak właściwości powierzchniowe tych związków są słabo znane [2, 3]. 

W niniejszej pracy zaprezentowano fragment badań dotyczących oceny właściwości 
powierzchniowych nowych związków z grupy całkowicie skondensowanych silseskwioksanów. 
Przedstawione wyniki ilustrują wpływ struktury chemicznej pochodnych POSS na charakter 
powstających monowarstw Langmuira. Do charakterystyki silseskwioksanów z mieszanymi 
grupami bocznymi wykorzystano wagę Langmuira (KSV Nima) oraz mikroskop kąta Brewstera, 
a także miernik potencjału powierzchniowego. 

Stwierdzono, że badane związki tworzą stabilne monowarstwy na granicy faz woda/powietrze. 
Stabilność filmów silnie zależy od struktury chemicznej POSS a szczególnie od charakteru 
i rozmieszczenia podstawników bocznych. Wykazano, że fluorowane silseskwioksany pozwalają 
uzyskać materiały o niskiej energii powierzchniowej. Z kolei cząsteczki sileskwioksanów 
z grupami epoksydowymi charakteryzują się nietypową morfologią powstających monowarstw. 
Zdjęcia wykonane techniką BAM pokazały obecność charakterystycznych domen świadczących 
o stopniowym mechanizmie załamania monowarstwy. 
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W ostatnich latach uporządkowane mezoporowate węgle znalazły zastosowanie jako 
efektywne adsorbenty zanieczyszczeń w ściekach [1,2]. Modyfikacja ich powierzchni 
grupami funkcyjnymi może w znacznym stopniu wpłynąć na zmianę właściwości tych 
materiałów i ułatwić immobilizację związków organicznych o różnej masie cząsteczkowej. 
Celem przeprowadzonych badań była synteza czystych oraz modyfikowanych grupami 
karboksylowymi mezoporowatych węgli CMK-3 (o strukturze heksagonalnej) i CMK-8 
(o strukturze regularnej) oraz porównanie ich właściwości hydrofilowo-hydrofobowych przy 
zastosowaniu metody wielokrotnego rozpraszania światła za pomocą aparatu Turbiscan Lab 
Expert. Działanie urządzenia opiera się na pomiarze intensywności światła przechodzącego 
i wstecznie rozproszonego przez badaną próbkę, dzięki czemu można obserwować zjawiska 
związane z migracją oraz zmianą wielkości cząstek. Zjawisko sedymentacji mezoporowatych 
węgli w wodzie monitorowano poprzez pomiar transmisji światła monochromatycznego (λ=880 
nm) przez 24 h. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów otrzymano wykresy zależności 
intensywności światła przechodzącego w funkcji wysokości próbki oraz w funkcji czasu 
(Rys.). Badania wykazały, że im większa wartość transmisji tym szybciej zachodzi zjawisko 
sedymentacji.
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Rys. Wykres zależności transmisji od czasu dla czystego i utlenionego węgla CMK-8. 
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Biotechnologiczne syntezy związków małocząsteczkowych cieszą się w ostatnich latach 
dużym zainteresowaniem. Na drodze biokonwersji surowców organicznych przy wykorzystaniu 
odpowiednich szczepów mikroorganizmów otrzymuje się m.in. poliole takie jak 1,3-propanodiol 
i erytrytol. Jako źródło węgla w procesie bioprodukcji polioli można wykorzystać frakcję 
glicerynową otrzymywaną jako produkt uboczny podczas produkcji biodiesla. Biodiesel 
odgrywa istotną rolę wśród odnawialnych źródeł energii, a zwiększenie jego produkcji generuje 
nadmiar odpadowego glicerolu. Zagospodarowanie odpadowej frakcji glicerynowej jest więc 
warunkiem koniecznym do dalszego rozwoju biorafinerii zarówno ze względów ekologicznych, 
jak i ekonomicznych [1].

W wyniku biokonwersji glicerolu otrzymuje się brzeczkę fermentacyjną, która 
poza produktem głównym zawiera biomasę, sole nieorganiczne, kwasy karboksylowe, 
nieprzereagowany glicerol oraz inne produkty uboczne. Wydzielanie i oczyszczania polioli 
z brzeczek jest procesem trudnym ze względu na złożoność otrzymywanych brzeczek 
fermentacyjnych, a także ze względu na ich barwę [2].

W pracy przedstawiono możliwości zastosowania metod sorpcyjnych w procesie wydzielania 
polioli z brzeczek fermentacyjnych. Sorpcję, chromatografię preparatywną, ekskluzję jonów 
oraz wymianę jonową przeprowadzono z zastosowaniem polimerowych złóż jonitowych. 
Badania wykonano na modelowych roztworach wodnych oraz na brzeczkach fermentacyjnych 
1,3-propanodiolu i erytrytolu otrzymanych na drodze biokonwersji glicerolu.

Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że metody sorpcyjne umożliwiają 
efektywne wydzielanie polioli z brzeczek fermentacyjnych. W wyniku procesu otrzymuje się 
oczyszczone i odbarwione roztwory polioli, które wymagają jedynie zatężenia i końcowego 
oczyszczenia, w tym destylacji próżniowej lub krystalizacji. Zastosowane metody mogą 
stanowić podstawę opracowania odpowiednich technologii oczyszczania polioli z brzeczek 
fermentacyjnych uzyskiwanych na drodze biokonwersji odpadowego glicerolu.
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Syntetyczne tlenki binarne o strukturze perowskitu znajdują zastosowane w wielu 
komercyjnych urządzeniach. Wykorzystywane są m.in., jako katalizatory  utleniania CO 
i lotnych związków organicznych (VOC) występujących w gazach wydechowych silników 
benzynowych (LaMnO3, LaCoO3) [1] i reakcji fotokatalitycznego rozkładu wody (BaTiO3) [1]. 
Znajdują one również zastosowanie w chemicznych źródłach prądu, czego przykładem jest 
wysokotemperaturowe ogniwo paliwowe w którym użyto domieszkowanego tritlenku ceru(IV) 
baru. Najnowsze doniesienia sugerują potencjalną możliwość stosowania taniego ogniwa 
fotowoltaicznego przygotowanego na bazie perowskitu o wzorze CH3NH3PbI3.

W prezentowanej pracy przedstawiono rezultaty prób z zastosowaniem związku o strukturze 
perowskitu w chemicznym źródle prądu tj ogniwie cynk/KOH/powietrze po naniesieniu 
go na węgiel aktywny pełniącego rolę nośnika katody na której zachodzi redukcja tlenu [2]. 
W charakterze katalizatora użyto domieszkowanego tlenku binarnego o wzorze ogólnym Ln1-

xSrxMO3-y (gdzie Ln oznacza lantanowiec, zaś M takie kationy jak: Mn, Fe, Co, Ni). Przedstawiono 
wyniki badań otrzymanych materiałów elektrodowych, w których jako katalizator redukcji tlenu 
zastosowano perowskit o wzorze La0,7Sr0,3MnO3.

Podjęto także prace badawcze nad zastosowaniem związku o strukturze perowskitu w baterii 
rezerwowej aktywowanej termicznie, która posiada „zmagazynowaną” energię wyzwalaną 
pod wpływem zewnętrznego bodźca. Przedstawiono również koncepcję zastosowania układu 
mechanicznego, który ściskając element piezoelektryczny generuje prąd elektryczny powodujący 
aktywację tej baterii. W badaniach stosowano takie popularne materiały piezoelektryczne 
o strukturze perowskitu jak: BaTiO3, PbTiO3, PbZrO3 i PbTiO3 [1]. Przedmiotem badań były 
także warunki syntezy polikrystalicznego materiału oraz jego charakterystyka fizykochemiczna 
pod kątem jego przydatności w mechanizmie generującym impuls elektryczny.
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Kwas fitynowy stanowi główną formę magazynowania fosforu w roślinach zbożowych 
i dzięki właściwością chelatującym tworzy kompleksy z kationami dwuwartościowymi (Mg2+, 
Ca2+, Zn2+), białkami oraz skrobią [1]. Występowanie kompleksów kwasu fitynowego ogranicza 
dostępność związków związanych w fitynianach dla mikroorganizmów niewytwarzających 
enzymów umożliwiających hydrolizę kwasu fitynowego w tym drożdży[2]. Celem badań była 
ocena wpływu zastosowania fitazy do utylizacji kompleksów kwasu fitynowego w trakcie 
przygotowywania zacierów typu HG (High Gravity) na aktywność fermentacyjną drożdży oraz 
skład lotnych produktów ubocznych procesu fermentacji alkoholowej. Surowcem wykorzystanym 
do badań było ziarno kukurydzy charakteryzujące się wysokim stężeniem kwasu fitynowego. 
W trakcie procesu fermentacji oznaczono stężenie etanolu metodą z wykorzystaniem refraktometru 
zanurzeniowego (Carl Zeiss) po wcześniejszej destylacji próbki podłoża. Dodatkowo w próbach 
spirytusów (89±0,5% v/v) oznaczono stężenie lotnych produktów ubocznych procesu fermentacji 
metodą kapilarnej chromatografii gazowej (GC). Wykonane analizy laboratoryjne wskazały, 
że zastosowanie hydrolizy fitynianów z wykorzystaniem fitazy powoduje wzrost aktywności 
fermentacyjnej drożdży przejawiający się zwiększonym wytwarzaniem etanolu w trakcie 
fermentacji. Zastosowanie fitazy w połączeniu jedynie z podstawowym zestawem enzymów 
amylolitycznych (α-amylaza, glukoamylaza) powoduje wzrost końcowego stężenia etanolu 
średnio o 0,7% v/v, a przy zastosowaniu dodatkowo pullulanazy oraz proteazy wzrost wynosi 
nawet ponad 1% v/v względem prób kontrolnych. Podwyższona aktywność fermentacyjna 
drożdży skutkuje wyższym stężeniem aldehydu octowego w destylatach dla wariantów 
z zastosowaniem fitazy, α-amylazy, pullulanazy, glukoamylazy oraz proteazy o ok. 189 mg/l 
EtOH względem próby kontrolnej. Dodatkowo zastosowanie fitazy w połączeniu z hydrolizą 
białek powoduje obniżenie stężenia sumy wyższych alkoholi w destylatach średnio o ok. 457 
mg/l EtOH względem wariantu kontrolnego.
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Enzymy lignocelulozowe, a w szczególności celulazy produkowane przez grzyby 
strzępkowe z rodzaju Trichoderma i Aspergillus, są ważnymi produktami handlowymi 
wykorzystywanymi w procesie bioprzetwarzania LCW (ang. lignocellulosic wastes). Jednym 
z celów badań prowadzanych na całym świecie jest ograniczenie kosztów produkcji tej grupy 
enzymów litycznych [1]. Celulozę, która stanowi główny składnik biomasy lignocelulozowej 
cechuje złożona struktura nadcząsteczkowa. Dlatego też m. in. w procesach produkcji 
bioetanolu celulozowego konieczne jest przeprowadzenie tzw. obróbki wstępnej (ang. 
pretreatment), której celem jest usunięcie lignin i hemiceluloz, redukcja krystaliczności 
celulozy oraz wzrost porowatości materiału [2]. Natomiast stosowanie obróbki wstępnej na 
etapie pozyskiwania enzymów celulolitycznych nie jest powszechnie wykorzystywane. Jak 
dotąd nie udokumentowano, jaki wpływ ma obróbka barotermiczna podłoża hodowlanego 
zawierającego LCW, w różnych zakresach temperatur, przy różnych interwałach czasowych, na 
ilość i aktywność enzymów celulolitycznych wydzielanych przez grzyby. 

Pierwszą z metod aktywacji podłoża hodowlanego zawierającego LCW, zastosowaną 
w trakcie badań własnych, była hydroliza zasadowa (Hz) (10% NaOH/90min/80°C). Druga 
metoda aktywacji polegała na poddaniu materiału celulozowego działaniu wysokiej temperatury 
i ciśnienia (121°C – 0,208 MPa; 134°C – 0,311 MPa) w trzech zakresach czasowych: 20, 40 
i 60 min. Jako substrat reakcji wykorzystano celulozę przemysłową, producentem celulaz był 
izolowany z makulatury natywny grzyb strzępkowy – Penicillium funiculosum. W uzyskanym 
płynie pohodowlanym oznaczono: wartość pH, ilość białka, cukry redukujące (RS) oraz 
aktywności endoglukanaz (CMCaza), β-glukanaz i całkowitą aktywność celulolityczną 
(FPaza) wg. IUPAC [3]. Odnotowano wzrost stężenia RS uwalnianych z celulozy do podłoża 
hodowlanego przed jego inokulacją w zakresie od 0,05 do 3,10 mg/ml w zależności od 
zastosowanych warunków obróbki wstępnej. Po zakończeniu hodowli, najwyższe stężenie RS 
(1,79 mg/ml) oznaczono dla wariantu: 134°C/Hz/40 min. Najwyższe aktywności enzymatyczne: 
FPazy – 0,325 IU/ml i CMCazy – 0,472 IU/ml wyznaczono odpowiednio dla wariantów 121°C/
bez Hz/60min oraz 121°C/Hz/20min. 
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Mieszanie tworzyw sztucznych jest jedną z metod modyfikacji właściwości 
fizykochemicznych i stanowi alternatywę do syntezy nowych polimerów. Ponadto, 
produkowanych jest wiele wyrobów zawierających różne tworzywa, których rozdział w skali 
przemysłowej jest nieopłacalny. Jednym ze sposobów powtórnego wykorzystania takich 
układów jest wspólne przetworzenie w kierunku otrzymania mieszaniny polimerowej. 

W przypadku polimerów semikrystalicznych o właściwościach mieszaniny w dużym 
stopniu decyduje ich budowa nadmolekularna. Procesy kształtowania struktury krystalicznej 
zależą od wielu czynników, takich jak: skład komponentów, warunki przetwórstwa, adhezja 
międzyfazowa oraz dyspersja komponentów. 

Ważnym układem badawczym z punktu widzenia aplikacji jest mieszanina polipropylenu 
(PP) z poliamidem-6 (PA-6). Zarówno PP, jak i PA-6 wykazują zdolność do tworzenia różnych 
form polimorficznych. Dotychczasowe badania dotyczyły jedynie mieszanin nie poddanych 
recyklingowi materiałowemu [1,2].

W niniejszej pracy przeprowadzono wielokrotne przetwórstwo mieszanin PP/PA-6 
(o składzie 80%-20% wag.) metodami wytłaczania i wtryskiwania. Recyklaty otrzymywano 
w wyniku kolejnych cykli wytłaczania (do 10 razy), a następnie z regranulatów wykonywano 
wypraski techniką wtryskiwania. Strukturę nadcząsteczkową wyprasek analizowano techniką 
szerokokątowej dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego (WAXS), natomiast przemiany 
fazowe badano techniką różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC). 

Badania wykazały znaczący wpływ wielokrotnego przetwórstwa na kształtowanie 
odmian polimorficznych polipropylenu. Stwierdzono, że zawartość odmiany β-PP znacząco 
obniża się w marę kolejnych cykli przetwarzania. Uzyskane wyniki są istotne z praktycznego 
punktu widzenia, ponieważ poszczególne formy krystaliczne polipropylenu charakteryzują się 
odmiennymi właściwościami mechanicznymi, np. zwiększenie udziału formy β-PP powoduje 
uzyskanie materiału o większej elastyczności. Ponadto, znaleziono również interesującą 
zależność pomiędzy strukturą nadcząsteczkową polimeru a parametrami kinetycznymi przemian 
fazowych. 
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Wielowarstwowe opakowania gwarantują, że przechowywane w nich produkty zachowują 
świeżość bez konieczności dodawania konserwantów. Znaczący wzrost produkcji tego typu 
opakowań spowodował, że obecnie odpadowe opakowania stanowią ok. 1 % wszystkich 
odpadów komunalnych. Wobec przyjętych aktów prawnych, pozostających w zgodności 
z prawem Unii Europejskiej, niemożliwe staje się składowanie nieprzetworzonych odpadów 
komunalnych. Z tego powodu, poszukiwanie sposobów umożliwiających całkowity recykling 
opakowań stosowanych w przemyśle spożywczym jest w pełni uzasadnione z ekonomicznego, 
jak i z ekologicznego punktu widzenia.

Opakowanie wielowarstwowe zbudowane jest z kilku komponentów, takich jak: papier, 
polietylen oraz folia aluminiowa. Ponadto w tych opakowaniach w nieznaczących ilościach 
znajdować się mogą kleje oraz związki proadhezyjne uniemożliwiające rozwarstwienie powyżej 
wymienionych materiałów. 

Złożona budowa takiego opakowania powoduje, że opracowanie metody recyklingu 
jest dużym wyzwaniem dla badaczy podejmujących się tego zagadnienia. Obecnie znane są 
sposoby odzysku celulozy, PE oraz aluminium z wielowarstwowych opakowań i kierowanie 
tych komponentów do odpowiednich gałęzi przemysłu.

Celem niniejszej pracy było otrzymywanie kompozytu z odpadowych opakowań typu tetra 
pak z zastosowaniem innowacyjnego rozwiązania oraz określenie podstawowych właściwości 
mechanicznych oraz morfologii. Sposób otrzymania materiałów kompozytowych na bazie 
powtórnie przetworzonych opakowań wielowarstwowych został szczegółowo opisany w [1].

Przeprowadzone badania mechaniczne potwierdzają możliwość zastosowania recyklingu 
materiałowego jako metody ponownego wykorzystania odpadów opakowaniowych typu tetra 
pak. Stwierdzono, że kompozyty na bazie takich opakowań charakteryzują się większymi 
wartościami udarności, modułu Younga, naprężenia przy zerwaniu oraz wydłużenia przy 
zerwaniu w porównaniu do osnowy polietylenowej. Badania mikroskopowe wykazały znaczący 
wpływ wprowadzonego polimeru na poprawę mieszalności składników kompozytu.

Podziękowania
Niniejsza praca była finansowana grantu 32-447/2014 DS-PB.
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W ostatnim okresie odnawialne źródła energii oraz innowacyjne technologie 
decydują o rozwoju gospodarczym. Za podstawowe i alternatywne źródło energii 
uznawany jest bioetanol wytwarzany z biomasy roślinnej. Produkcja bioetanolu 
z surowców niespożywczych może być prowadzona z wykorzystaniem biomasy  
z takich roślin jak sorgo czy miskant.

Pierwszym z etapów obróbki wstępnej jest obróbka mechaniczna, polegająca na 
rozdrobnieniu surowca roślinnego, najczęściej poprzez mielenie, co pozwala na wzrost 
dostępności celulozy dla enzymów celulolitycznych, a tym samym zwiększenie osiągalności 
cukrów prostych, które dalej rozkładane są przez drożdże gorzelnicze w procesie fermentacji. 
[1] Zastosowanie mechanicznej obróbki nie prowadzi tylko do rozdzielenia fragmentów 
kompleksu lignocelulozowego, ale także do zmniejszenia wielkości cząstek, co w konsekwencji 
zmniejsza opór transportowanej masy i ciepła, powoduje zmiany struktury makro –  
i mikroskopowej biomasy, a więc jest zjawiskiem pozytywnie wpływającym na wydajność 
całego procesu produkcji biopaliw. [2]

Celem badań jest określenie efektywności mechanicznej obróbki biomasy sorgo. Przebadano 
proces rozdrabniania mechanicznego surowców przy zastosowaniu młyna udarowego o rożnej 
średnicy oczek w sitach. Należy też uwzględnić aspekt ekonomiczny obróbki mechanicznej, 
gdyż optymalizacja procesów fizycznych, które z natury cechują się dużą energochłonnością, 
przyczyni się do ograniczenia wysokości kosztów produkcji biopaliw.

Wykonano pomiar zużycia energii na rozdrobnienie biomasy sorgo, analizę sitową frakcji, 
a także test hydrolizy enzymatycznej i oznaczono zawartość cukrów metodą Millera z kwasem 
3,5 dinitrosalicylowym. Na podstawie uzyskanych rezultatów dokonano wyboru skutecznego 
i ekonomicznie uzasadnionego sposobu wstępnego przygotowania biomasy sorgo do procesu 
wytwarzania bioetanolu. 

Finansowanie
Badania w ramach projektu PBS1/A8/9/2012: Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji 
bioetanolu II generacji z biomasy sorgo (Sorghum sp.) i miskanta (Miscanthus sp.).
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Pomimo znacznego rozwoju technologicznego i wytwarzania bardziej nowoczesnych 
materiałów – katastrofy pożarowe powodują ciągle znaczne straty materialne i wzrost ofiar 
śmiertelnych. Do podstawowych zagrożeń budynków mieszkalnych należą palne materiały 
wyposażeniowe i wystroju wnętrz szczególnie tekstylia. Dlatego też istnieje pilna potrzeba 
rozwoju bardziej efektywnych i bezpiecznych ogniochronnych systemów wykańczalniczych.

Jednym z najskuteczniejszych sposobów zabezpieczania materiałów palnych przed 
działaniem ognia jest stosowanie pęczniejących systemów ogniochronnych. Mają one zdolność 
pęcznienia pod wpływem ciepła, tworząc warstwę węglową względnie krzemionkową 
o strukturze komórkowej, z jednoczesnym wydzielaniem niepalnych gazów, skutecznie 
chroniącą materiał przed dostępem tlenu i rozprzestrzenianiem się płomieni. 

Opracowany środek jest produktem na bazie dyspersji żywic akrylowych modyfikowanych 
ekspandowanym grafitem i innymi uniepalniaczami. Przeznaczony jest do zabezpieczania 
wyrobów tapicerskich stosowanych we wnętrzach użytkowych. Zabezpieczenie tkanin wykonuje 
się poprzez powlekanie środkiem strony spodniej tkaniny. Zmodyfikowana środkiem tkanina 
jest elastyczna, o niezmienionym wyglądzie od strony użytkowej. Powłoka ogniochronna 
intensywnie pęcznieje pod wpływem wysokiej temperatury lub bezpośredniego działania 
płomienia, stanowiąc ogniochronną barierę. 

Wykonano badania zapalności układów tapicerowanych, badania wskaźnika tlenowego, 
mikrokalorymetryczne oraz za pomocą kalorymetru stożkowego. Ocena zapalności układów 
tapicerowanych po wielokrotnym czyszczeniu przy zastosowaniu systemu natryskowo-ssącego 
pokazała, że zastosowana kompozycja jest trwała na 15 cykli piorących. Zabezpieczanie tkaniny 
wpłynęło w znaczącym stopniu na podwyższenie wskaźnika tlenowego w porównaniu z surową 
tkaniną. Warto zwrócić uwagę, że nawet dziesięciokrotne pranie-czyszczenie nie spowodowało 
obniżenia wskaźnika tlenowego. Wyniki testu palności wykonane kalorymetrem stożkowym 
oraz mikrokalorymetrem potwierdzają ograniczenie intensywności spalania tkaniny po 
wielokrotnym wymywaniu. 

Finansowanie
Badania wykonano w ramach projektu POIG.01.03.01-00-004/08 Funkcjonalne nano-i mikro 
materiały włókiennicze – NANOMITEX współfinansowanego przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Narodowego Centrum Badań 
i Rozwoju, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 
1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na 
rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.1 Projekty 
rozwojowe.
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Uporządkowane materiały mezoporowate uzyskuje się najczęściej w obecności środków 
porotwórczych takich jak surfaktanty lub kopolimery blokowe. Ich wadą jest wysoka cena 
oraz niekiedy toksyczność, co skłania do szukania nowych możliwości syntezy z użyciem 
tańszych i bezpieczniejszych reagentów. W niektórych syntezach jako czynnik porotwórczy 
z powodzeniem zastosowano mezoporowate węgle, polimery (tj. polistyren) czy tkanki roślinne 
[1]. Istnieją również nieliczne doniesienia literaturowe na temat otrzymywania mezoporowatej 
krzemionki w obecności węglowodanów (np. D- glukozy) jako czynników porotwórczych. 
Uzyskiwano w ten sposób mezoporowate materiały o dużych powierzchniach właściwych 
i nieuporządkowanym systemie porów [2]. 

Celem prezentowanej pracy była synteza porowatych glinokrzemianów w obecności 
ogólnodostępnego, taniego i nietoksycznego polisacharydu jakim jest sacharoza. Cukry złożone 
w środowisku kwaśnym w podwyższonej temperaturze ulegają hydrolizie, a powstałe w jej 
wyniku cukry proste ulegają dodatkowo w tych warunkach degradacji do heterocyklicznych 
aldehydów (furfurale), które z kolei mogą ulegać polimeryzacji, tworząc długie, proste łańcuchy 
na których mógłby kondensować prekursor nieorganiczny tworząc (po usunięciu komponentu 
organicznego przez kalcynację) strukturę mezoporowatą. Przeprowadzono optymalizację 
warunków syntez poprzez zmianę parametrów syntezy, tj. pH mieszaniny reakcyjnej (1; 5; 8) czy 
temperatura syntezy (95°C, temp. pokojowa -RT). W celach porównawczych przeprowadzono 
również syntezy bez udziału sacharozy. Uzyskane preparaty scharakteryzowano za pomocą 
standardowych technik badawczych (XRD, TEM, BET, 27Al NMR, NH3-TPD, FTIR z pirydyną 
jako cząsteczką sondą, rozkład propan-2-olu, kraking kumenu).

Obecność sacharozy niewątpliwie wpływa na proces formowania powstającego porowatego 
glinokrzemianu. Badania wykazały, iż otrzymaniu materiałów mezoporowatych o dużych 
powierzchniach właściwych i wąskiej dystrybucji porów w zakresie mezoporów sprzyja 
niskie pH (pH=1) oraz temperatura (RT). Wprawdzie analizy XRD oraz TEM nie wskazują na 
uporządkowanie struktury porowatej, jednak uzyskane preparaty wykazują znaczącą aktywność 
w reakcjach zachodzących na centrach kwasowych, co jest wynikiem szkieletowej lokalizacji 
glinu (27Al NMR).

Literatura
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W dzisiejszych czasach zauważalny jest dynamiczny postęp chemii i technologii chemicznej 
w różnych gałęziach przemysłu. Jednym z prężniej rozwijających się kierunków badawczych 
są metody syntezy nieorganicznych układów tlenkowych o szerokim spektrum aplikacyjnym. 

Po przeprowadzeniu wielu badań oraz analiz okazało się, że wśród wielu możliwych metod 
syntezy układów tlenkowych, jedną z bardziej popularnych jest metoda zol-żel, wykorzystywana 
w syntezie materiałów o zdefiniowanych właściwościach fizykochemicznych. Warunki 
prowadzenia syntezy tą metodą są bardzo korzystne i dają możliwość uzyskania materiałów 
zarówno krystalicznych jak i amorficznych w postaci włókien, proszków oraz litych materiałów, 
a co najważniejsze uzyskane produkty można poddawać modyfikacji uzyskując zadowalające 
efekty. Fundamentem metody zol-żel są reakcje hydrolizy i kondensacji odpowiednich 
prekursorów metali. Uzyskane produkty finalne są jednorodne i posiadają bardzo dobre 
parametry fizykochemiczne, które zależą od parametrów realizacji procesu ich. Metoda zol-żel 
daje możliwość uzyskania licznej grupy związków takich jak: nanokompozyty, nanoproszki oraz 
hybrydowe układy tlenkowe, które znajdują zastosowanie w elektronice, optyce, stomatologii, 
medycynie i innych gałęziach przemysłu.

Podstawowym założeniem prezentowanych badań było otrzymanie hybrydy MgO·SiO2 
metodą zol-żel, z organicznych prekursorów magnezu i krzemu. Zsyntezowany materiał 
wykorzystano w charakterze nośnika związku POSS (mono[3-(2-aminoetyloamino)-
propylo]hepta(izobutylo)oktasilseskwioksanem) oraz wybranego barwnika organicznego. 
Przeprowadzając serię badań analitycznych określono efektywności związania substancji 
organicznych z powierzchnią nośnika. 

Uzyskane rezultaty dowiodły efektywność techniki zol-żel w syntezie aktywnego materiału 
hybrydowego o zdefiniowanych właściwościach fizykochemicznych, które wskazują na 
możliwość jego wykorzystania jako nośnika wybranych substancji organicznych.

Podziękowania
Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie 
decyzji nr DEC-2011/03/D/ST5/05802.
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Stosowanie lakierów pęczniejących jest jednym z najskuteczniejszych sposobów 
zabezpieczania drewna przed działaniem ognia. Ogniochronny lakier EXPANDER FR 
wytwarzany w Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe DELTA z siedzibą w Dolsku 
należy do grupy lakierów pęczniejących, pod wpływem temperatury oraz działania płomieni 
ogniowych. Podstawowe składniki farb pęczniejących to: komponent błonotwórczy, 
składnik dostarczający węgiel, tworzący pod wpływem temperatury warstwę zwęgloną, 
środek odwadniający, środek uniepalniający oraz środek porotwórczy (spieniający). Dodatek 
nanokompozytów do farb pęczniejących pozwala na znaczną poprawę właściwości tych 
wyrobów. W ramach realizowanego projektu „Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw 
w Wielkopolsce” nr POKL.08.02.01-30-001/12 współfinansowanego przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wytworzono na bazie nanokompozytów 
i lakieru EXPANDER FR farbę o bardzo dobrych właściwościach przeciwpożarowych. 
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Opatrunki powinny cechować się wysoką skutecznością w leczeniu ran i przystępną ceną, 
a także zapewniać minimalny dyskomfort pacjenta. Opatrunki hydrożelowe stanowią coraz 
bardziej popularną, a za razem wygodną i skuteczną formę dostarczania leku do trudno gojących 
się ran. Na skutek kontaktu z wysiękiem rany dochodzi do adsorpcji płynu i powstania żelu, 
a tym samym rozpoczyna się proces leczenia. Alginian stanowi popularny biopolimer stosowany 
do otrzymywania hydrożeli. Ponadto stosuje się go często, jako nośnik leków.

W celu spowolnienia szybkości dostarczania leków stosuje się różne zabiegi. Jedną 
z metod jest zastosowanie materiału nieorganicznego (krzemionka, tlenek żelaza), jako nośnika 
środka farmaceutycznego [1]. W przypadku opatrunków, dobre efekty uzyskuje się poprzez 
zastosowanie podwójnej warstwy hydrożelu, złożonej z warstwy zawierającej czynnik leczniczy 
i warstwy pełniącej rolę membrany sterującej szybkością uwalniania leku [2].

W naszych badaniach proponujemy połączenie dwóch popularnych nośników leków, tj. 
matrycy nieorganicznej zamkniętej w hydrożelu. Nośnik nieorganiczny (niemagnetyczny lub 
magnetyczny) w pierwszej fazie uwalnia niesiony lek do hydrożelu, a dopiero w drugim etapie 
dochodzi do pokonywania warstwy hydrożelowej. W przypadku opatrunków, optymalnym 
rozwiązaniem wydaje się zamknięcie w hydrożelu zarówno wolnej formy leku-zapewniającej 
szybkie uwalnianie leku w momencie zastosowania opatrunku, jak i związanej w nośniku 
nieorganicznym-zapewniającej utrzymanie stałej dawki uwalnianego leku w dłuższym okresie 
czasu [3].

Finansowanie
Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki (grant nr 2011/03/B/
ST5/01573).
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Dotychczasowe badania naukowe wykazały, że 2,2’-bibenzimidazol posiada zdolność 
kompleksowania jonów metali grup przejściowych, m. in. cynku, miedzi, niklu, kadmu [1]. 
Ponadto znany jest preparat handlowy, zaproponowany przez firmę ZENECA Specialites do 
ekstrakcji cynku(II) z roztworów chlorkowych, w którego skład wchodzi mono- i diestrowa 
pochodna 2,2’-bibenzimidazolu [2, 3]. Nie przeprowadzono jednak kompleksowych badań 
fizykochemicznych, które dałyby odpowiedź jak struktura i ilość grup hydrofobowych 
w cząsteczce bibenzimidazolu wpływa na właściwości kompleksujące, a także ekstrakcyjne tej 
grupy związków. Można przypuszczać, że hydrofobowe pochodne 2,2’-bibenzimidazolu mogą 
znaleźć zastosowanie w procesach odzysku metali z ubogich rud i odpadów przemysłowych.

Celem pracy było zbadanie zdolności ekstrakcyjnej wybranych alkilowych pochodnych 
2,2’-bibenzimidazolu, o ściśle zdefiniowanej strukturze, w stosunku do jonów miedzi 
i cynku w kwaśnych układach chlorkowych. Badania przeprowadzono w zakresie stężeń 
jonów Cl- równym 0,5 – 5 M. Wykazano, że ilość podstawników alkilowych w pierścieniach 
2,2’-bibenzimidazolu wpływa na zdolność kompleksowania jonów badanych metali. N,N’-
dialkilowe pochodne 2,2’-bibenzimidazolu nie ekstrahują miedzi(II) i cynku(II) z roztworów 
chlorkowych o małej kwasowości (pH > 3). Natomiast zdolność ekstrakcyjna monoalkilowych 
pochodnych 2,2’-bibenzimidazolu zależy od stężenia jonów chlorkowych. Stwierdzono, że 
ekstrakcję należy prowadzić w obecności modyfikatora fazy organicznej z uwagi na małą 
rozpuszczalność powstających kompleksów w rozcieńczalnikach węglowodorowych.

Finansowanie
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Klasyczne silikony, czyli polidimetylosiloksany, są bierne chemicznie (bo zawierają 
tylko grupy metylowe, przyłączone do atomów krzemu), dzięki czemu znajdują różnorodne 
zastosowania jako oleje, żywice lub kauczuki [1, 2]. Jednakże 15% światowego rynku silikonów 
zajmują tzw. organofunkcyjne silikony, które posiadają wszystkie unikatowe właściwości 
silikonów, a zarazem stwarzają możliwość wbudowania w strukturę innego polimeru lub 
modyfikacji powierzchni.

Obecnie prawie każdą organiczną grupę funkcyjną można przyłączyć do łańcucha 
siloksanowego, wykorzystując zaledwie trzy typy reakcji, a mianowicie hydrosililowanie, 
substytucję nukleofilową oraz metatezę i/lub sililujące sprzęganie [3, 4]. Duża różnorodność 
grup funkcyjnych oraz dostępność metod syntetycznych stwarza możliwość uzyskania pełnej 
rozpiętości wszystkich typów właściwości, odmiennych od klasycznych silikonów.

W niniejszej prezentacji zostaną przedstawione metody syntezy i właściwości polisiloksanów, 
posiadających mieszane grupy funkcyjne (co najmniej dwa rodzaje), które z jednej strony czynią 
je reaktywnymi, a z drugiej modyfikują właściwości termiczne, hydrofilowe, hydrofobowe, 
bakteriobójcze i wiele innych.

Finansowanie
Badania realizowane w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań 
i Rozwoju pt. „Nowe krzemoorganiczne środki do uszlachetniania włókien i tkanin naturalnych” 
nr 180 480

Literatura
1. Jones R.G., Ando W., Chojnowski J., Silicon-Containing Polymers, Kluwer Acad. Press, 

2000
2. Brook M.A. Silicon in Organic Organometallic and Polymer Chemistry, Wiley, New York, 

2000
3. Maciejewski H., Dąbek I., Fiedorow R., Szubert K., Curr. Trends Polym. Sci., 2011, 15, 45.
4. Marciniec B., Maciejewski H., Pietraszuk C., Pawluć P., (Marciniec B., Ed.), Hydrosilylation. 

A Comprehensive Review on Recent Advances, Springer, 2009

S3-P31



156

IX Poznańska Konferencja Naukowa „Chemia – nowe wyzwania dla nauki i przemysłu”

hydroksyaPaTyT 
jako nośnik w ProCesie immobilizaCji enzymów

jakUb zdarTa, kaTarzyna bUdzińska, kaTarzyna siwińska-sTefańska, 
Tomasz szaTkowski, agnieszka kołodziejCzak-radzimska, Teofil jesionowski

Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej, 
Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, ul. Berdychowo 4, 60-965 Poznań

teofil.jesionowski@put.poznan.pl

Hydroksyapatyt, o wzorze sumarycznym (Ca10(PO4)6(OH)2) to nieorganiczny, 
nierozpuszczalny w wodzie minerał należący do rodziny fosforanów wapnia. Jego największe 
zalety to: biokompatybilność, bioaktywność, nietoksyczność oraz właściwości immunogenne 
[1].

Matryca hydroksyapatytowa została wykorzystana jako podłoże w procesie immobilizacji 
proteazy. Jest to szeroko rozpowszechniona grupa biokatalizatorów dzielących długie łańcuchy 
aminokwasowe na krótsze fragmenty, poprzez katalizowanie hydrolizy wiązań peptydowych. 
Białka te charakteryzują się szerokimi zakresami temperatury (30–80 °C) oraz pH (od 5 do 
10), w których wykazują aktywność [2]. Enzymy z tej rodziny mogą być produkowane przez 
bakterie, drożdże oraz grzyby, jednak w przemysłowej produkcji tych białek wykorzystywane 
są dwa gatunki grzybów, z rodzin Aspergillus oraz Bacillus [3].

W trakcie badań przeprowadzono syntezę hydroksyapatytu, który zastosowano 
jako nośnik w procesie immobilizacji proteazy. Uzyskane produkty scharakteryzowano 
z użyciem najnowocześniejszych technik badawczych, w celu określenia ich właściwości 
fizykochemicznych.

W wyniku przeprowadzonego procesu otrzymano hydroksyapatyt, charakteryzujący się 
stosunkiem wapnia do fosforu około 1,5 oraz wielkością cząstek nieprzekraczającą 660 nm. 
Optymalny czas prowadzenia immobilizacji to 24 h, po którym, zgodnie z otrzymanymi 
wynikami, nie następuje zauważalny wzrost ilości unieruchomionego białka. Najwięcej 
enzymu (143 mg/g) zostało zimmobilizowane z roztworu o wyjściowym stężeniu 7 mg/cm3, 
jednak największa wydajność procesu (powyżej 75%) ma miejsce przy zastosowaniu roztworu  
o stężeniu 3 mg/cm3. 

Finansowanie
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Enzymy są ważnymi katalizatorami reakcji chemicznych, jednak ze względu na niską 
stabilność oraz szybką utratę aktywności katalitycznej, wykorzystanie ich na szeroką skalę jest 
skomplikowane [1]. Liczne doniesienia literaturowe pokazują, że immobilizacja w znacznym 
stopniu przyczynia się do poprawy stabilności termicznej, chemicznej oraz umożliwia 
prowadzenie katalizowanych przemian w rozpuszczalnikach organicznych [2]. Lipazy, 
wchodzące w skład grupy hydrolaz, to najszerzej obecnie wykorzystywane enzymy. Są one 
odpowiedzialne za katalizowanie rozkładu wiązań estrowych w procesach transestryfikacji 
i hydrolizy szerokiej gamy związków organicznych [3]. 

Krzemionka, ze względu na dobre parametry adsorpcyjne, łatwą dostępność, niską cenę, 
obojętność chemiczną oraz stabilność termiczną i chemiczną, jest powszechnie stosowana jako 
nośnik w procesie immobilizacji enzymów [4].

W trakcie niniejszych badań jako nośnik w procesie immobilizacji wykorzystano 
krzemionkę otrzymaną w medium polarnym. Powstałe w wyniku procesu układy lipaza-SiO2 
poddano charakterystyce fizykochemicznej. Dodatkowo określono także aktywność katalityczną 
otrzymanych biokatalizatorów w oparciu o reakcję przekształcenia palmitynianiu p-nitrofenolu 
w p-nitofenol.

Wyniki przeprowadzonych analiz potwierdziły skuteczność zaproponowanej metody 
immobilizacji lipazy na matrycy krzemionkowej, a także wskazały, że optymalnym czasem 
prowadzenia procesu jest okres 2 h. Wraz ze wzrostem stężenia wyjściowego roztworu białka oraz 
wydłużeniem czasu prowadzenia procesu rośnie ilość enzymu zaadsorbowanego na powierzchni 
matrycy. Fakt ten nie ma jednak przełożenia na aktywność katalityczną otrzymanych układów 
enzym-nośnik, ponieważ najwyższą efektywnością charakteryzują się produkty otrzymane po 
immobilizacji białka o stężeniu 1 mg/cm3.

Finansowanie
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Przedmiotem badań były dwa szeregi homologiczne następujących związków: 
1-alkiloimidazolu oraz 1-alkoksymetyloimidazolu. Związki te otrzymano w wyniku alkilowania 
lub alkoksymetylenowania imidazolu odpowiednio halogenkami alkilowymi lub eterami 
chlorometylowoalkilowymi zgodnie z wcześniej opisanymi procedurami [1,2]:

Otrzymane związki destylowano pod zmniejszonym ciśnieniem. Otrzymano następujące 
ciecze: 1-heksylo-, 1-oktylo-, 1-decylo-, 1-dodecylo-, i 1-tetradecylo--imidazol oraz 
1-butyloksymetylo-, 1-heksyloksymetylo-, 1-oktyloksymetylo-, 1-decyloksymetylo- oraz 
1-dodecyloksymetyloimidazol .

Po przeprowadzonej identyfikacji oraz oczyszczeniu zsyntezowanych związków zmierzono 
wartości wybranych parametrów fizykochemicznych, ich gęstość współczynnik załamania 
światła, lepkość oraz napięcie powierzchniowe w zakresie temperatur 20–90oC. Na podstawie 
przeprowadzonych pomiarów wykazano wpływ obecności atomu tlenu w podstawniku 
alkilowym na wartości mierzonych parametrów.

Finansowanie
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Sole bis-imidazoliowe (gemini type) zbudowane są z dwóch pierścieni imidazolu 
podstawionych w pozycji 1 tym samym podstawnikiem R i jednocześnie połączone ze sobą 
poprzez łącznik (spacer), spinający obdarzone ładunkiem dodatnim atomy azotu w pozycji 
3 pierścienia. Związki o takiej budowie charakteryzują się specyficznymi właściwościami. 
W szczególności surfaktanty typu gemini osiągają krytyczne stężenie micelowania CMC przy 
stężeniach o rząd lub nawet dwa rzędy wielkości niższych od analogicznych surfaktantów 
pojedynczych [1-3]. 

 

Przebadano przebieg izoterm napięcia powierzchniowego wodnych roztworów otrzymanych 
w powyższej reakcji chlorków 1,4-bis(butan)-imidazol-1-yl-3-alkoksymetyloimidazoliowych 
oraz chlorków 1,6-bis-(heksan)imidazol-1-yl-3-alkoksymetyloimidazoliowych. Z izoterm 
napięcia powierzchniowego wyznaczono wartość krytycznego stężenia micelowania 
CMC, wartość napięcia powierzchniowego γ w punkcie CMC, a także obliczono 
wartości nadmiaru powierzchniowego Γ. Przeprowadzone pomiary jednoznacznie 
wykazały, że na wartość napięcia powierzchniowego oraz wymienionych parametrów, 
istotny wpływ ma liczba atomów węgla w łączniku cząsteczki soli bis-imidazoliowej.
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Biodiesel produkowany jest w złożonym procesie biotechnologicznym, w którym główną 
rolę odgrywa proces transestryfikacji triglicerydów obecnych w olejach roślinnych. Podczas 
procesu, oprócz biodiesla, powstaje szereg produktów ubocznych, wśród których największą 
rolę odgrywa zanieczyszczona frakcja glicerynowa [1].

Jednym ze sposobów zagospodarowania odpadowej gliceryny jest proces fermentacji. 
W zależności od zastosowanych szczepów bakterii, otrzymywane są roztwory pofermentacyjne 
o różnym, ale zawsze bardzo złożonym składzie, gdzie obok głównego produktu jest jeszcze 
szereg innych związków [2]. 

Jedną z metod stosowaną do rozdzielania związków organicznych z roztworów 
pofermentacyjnych są techniki membranowe [3], wśród których wyróżnić można elektrodializę 
z membraną bipolarną (EDBM) [4].

W niniejszej pracy przedstawione zostały wyniki badań separacji i zatężania kwasu 
bursztynowego z modelowych i rzeczywistych roztworów pofermentacyjnych. Moduł 
membranowy zastosowany w badaniach składał się z dwóch membran: anionowymiennej 
(AEM), dedykowanej do separacji kwasów dikarboksylowych oraz bipolarnej (BPM). Zbadano 
wpływ natężenia prądu, stężenia oraz składu separowanych roztworów na wydajność oraz 
efektywność procesu EDBM. 

W wyniku procesu możliwe jest zatężenie kwasu bursztynowego, całkowite oddzielenie 
od pozostałości glicerolu i związków nieulegających dysocjacji oraz częściowe odseparowanie 
od pozostałych kwasów organicznych obecnych w roztworze wyjściowym. Dodatkowo, 
dzięki zastosowaniu membrany bipolarnej, nastąpiła konwersja bursztynianów do kwasu 
bursztynowego.
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Ekstrakty z alg stanowią obecnie jeden z najczęściej wykorzystywanych surowców w przemyśle 
kosmetycznym. Jest to spowodowane zawartością różnorodnych związków bioaktywnych 
o korzystnym działaniu na skórę. Substancje biologicznie czynne o charakterze niepolarnym, takie 
jak: kwasy tłuszczowe, karotenoidy, terpenoidy, czy też diolefiny, wykazują różne właściwości,  
m.in.: nawilżające, antyoksydacyjne, przeciwstarzeniowe, przeciwzapalne, przeciwbakteryjne 
i przeciwgrzybicze [1-4].

Ekstrakcja płynem w stanie nadkrytycznym (SFE; ang.: supercritical fluid extraction) pozwala 
na wyizolowanie ww. związków z alg z większą wydajnością i w krótszym czasie w porównaniu 
do tradycyjnych metod ekstrakcji. Najczęściej wykorzystywanym rozpuszczalnikiem  
do pozyskiwania niepolarnych substancji bioaktywnych z alg w technice SFE jest dwutlenek 
węgla w stanie nadkrytycznym (SC-CO2). Wysoka dyfuzyjność, lotność, obojętność chemiczna 
i inne korzystne właściwości SC-CO2 powodują, że metoda SFE stanowi doskonałą alternatywę 
dla konwencjonalnych technik ekstrakcji oraz umożliwia otrzymywanie wysokiej jakości 
surowców kosmetycznych [3-5].
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Na terenie Polski występują w zależności od obszaru i typu zbiorników wodnych gatunki 
makroskopowych glonów należących do zielenic, krasnorostów i brunatnic. Najliczniej występują 
przedstawiciele zielenic (Chlorophyta), do których należą następujące rodzaje: Cladophora, 
Ulva, Oedogonium, Rhizoclonium, Stigeoclonium, Microspora oraz Vaucheria. Makroskopowe 
zielenice ze względu na szybkie tempo wzrostu, przy sprzyjających warunkach abiotycznych 
i biotycznych siedliska mogą występować masowo w ekosystemach śródlądowych. Biomasa 
alg pozyskana z akwenów wodnych w Wielkopolsce, zawiera szereg związków chemicznych, 
które wyizolowane w procesie ekstrakcji ditlenkiem węgla w warunkach nadkrytycznych, 
mogą stanowić cenny materiał dla przemysłu chemicznego, paliwowego oraz kosmetycznego. 
Niekontrolowany rozwój zielenic w akwenach wodnych z roku na rok stanowi coraz większe 
zagrożenie środowiskowe. Przedstawiono cykl pozyskiwania związków chemicznych dla 
przemysłu kosmetycznego z lokalnego surowca – biomasy zielenic.

Finansowanie
Praca sfinansowana ze środków grantu PBS 1/A1/2/2012”Innowacyjna technologia ekstraktów 
glonowych–komponentów nawozów, pasz i kosmetyków” przyznanego przez Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju.
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W ostatnich latach prowadzone są intensywne badania in vitro oraz in vivo nad wykorzystaniem 
mezoporowatych krzemionek oraz węgli jako nośników bioaktywnych substancji [1]. 
Ze względu na ich uporządkowaną strukturę porowatą, dobrze rozwiniętą powierzchnię 
właściwą oraz dużą objętość porów materiały te cieszą się ogromnym zainteresowaniem 
wielu naukowców. Wykazano, że zarówno mezoporowate krzemionki, jak również węgle nie 
są toksyczne, dzięki czemu mogą być wykorzystane jako nośniki leków. Substancje aktywne 
wprowadza się do wnętrza kanałów tych materiałów lub adsorbuje się je na ich powierzchni.  
W odpowiednich warunkach substancje czynne mogą zostać skutecznie uwolnione 
z mezoporowatych krzemionek i węgli. Uważa się, że średnica porów powinna być dostosowana 
do wielkości uwalnianej substancji. 

Celem badań podjętych w ramach niniejszej pracy było określenie wpływu struktury 
oraz parametrów teksturalnych mezoporowatych krzemionek typu SBA-15, KIT-6 i węgli 
typu CMK-3, CMK-8 na proces adsorpcji i uwalniania L-fenyloalaniny. L-fenyloalanina jest 
aminokwasem, który odgrywa istotną rolę jako prekursor podczas biosyntezy L-tyrozyny oraz 
bierze udział w syntezie niektórych neuroprzekaźników (m. in. dopaminy, adrenaliny). Ma ona 
potencjalne działanie przeciwdepresyjne i przeciwbólowe. 

Uporządkowane mezoporowate krzemionki SBA-15 oraz KIT-6 zsyntetyzowano metodą 
hydrotermalną przy zastosowaniu kopolimeru trójblokowego Pluronicu P123 jako templatu oraz 
ortokrzemianu tetraetylu jako prekursora krzemu. Węgle CMK-3 i CMK-8 otrzymano metodą 
twardego odwzorowania przy użyciu wyżej wymienionych krzemionek jako matryc stałych 
i sacharozy jako prekursora węglowego. Materiały poddano charakterystyce przy pomocy badań 
niskotemperaturowej adsorpcji/desorpcji azotu, XRD oraz TEM. Uwalnianie L-fenyloalaniny 
z mezoporowatych krzemionek i węgli prowadzono za pomocą aparatu dyfuzyjnego VanKel 
7010 połączonego ze spektrofotometrem UV-Vis.

Przeprowadzone badania wykazały, że wszystkie zsyntetyzowane materiały charakteryzują 
się uporządkowaną strukturą mezoporowatą. Na szybkość uwalniania aminokwasu z krzemionek 
SBA-15, KIT-6 oraz węgli CMK-3, CMK-8 największy wpływ mają oddziaływania 
elektrostatyczne i hydrofobowe między substancją aktywną a nośnikiem.

Literatura
1. Vallet-Regí M, Rámila A, del Real RP, Pérez-Pariente J.: Chem. Mater., 2001,13, 308.
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Pochodne krzemoorganiczne zawierające atom fluoru są jednymi z najbardziej interesujących 
związków, coraz częściej wykorzystywanych do produkcji nowoczesnych materiałów [1]. 
Niestety trudna synteza jak również wysoka cena surowców spowodowały, że związki te nie 
były dotąd powszechnie stosowane. 

W niniejszym komunikacie przedstawiona zostanie efektywna technologia wytwarzania 
wszystkich typów fluorokarbofunkcyjnych związków krzemu zarówno silanów, siloksanów 
jak i  silseskwioksanów w oparciu o procesy hydrosililowania [2-4]. Produkty otrzymano 
w wyniku jednoetapowej syntezy dzięki zastosowaniu fluorowanej olefiny wolnej od jodków, 
której prekursorem jest alkohol fluorowany. Ponadto łagodne warunki ciśnienia i temperatury, 
brak rozpuszczalnika oraz użyty katalizator pozwalają na otrzymanie łatwo izolowanego 
produktu z wysoką wydajnością procesu. W toku badań udało się także otrzymać, wyizolować  
i scharakteryzować szereg zupełnie nowych związków: (poli)siloksanów oraz silseskwioksanów 
z mieszanymi grupami funkcyjnymi [5-7]. 

Wstępne testy aplikacyjne dowodzą, że otrzymane związki są prekursorami materiałów 
o właściwościach hydrofobowych, a w połączeniu z odpowiednią modyfikacją powierzchni, 
także superhydrofobowych.

Literatura
1. Jiang L., Feng L.; Bioinspired Intelligent Nanostructured Interfacial Materials; Chemical 

Industry Press & World Scientific; Singapore 2010
2. Marciniec B., Maciejewski H., Dąbek I., Karasiewicz J., US 8,841,473
3. Marciniec B., Maciejewski H., Dąbek I., Karasiewicz J., EP2473551
4. Maciejewski H., Marciniec B., Karasiewicz J., PL 216459
5. Maciejewski H., Karasiewicz J., Dutkiewicz M., Nowicki M., Majchrzycki Ł., RSC 

Advances, 2014, 4, 52668
6. Maciejewski H., Karasiewicz J., Dutkiewicz A., Dutkiewicz M., Dopierała K.,  

Prochaska K., Reactive and Functional Polymers, 2014, 83, 144
7. Maciejewski H., Karasiewicz J., Zgł. Pat. P-405568, 2013
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Postępujący rozwój przemysłu wymaga opracowywania nowych oraz modyfikacji 
stosowanych już metod usuwania zanieczyszczeń występujących w ściekach mogących 
stwarzać ryzyko skażenia okolicznych wód powierzchniowych i gruntowych [1]. Dużym 
problemem dzisiejszych czasów jest obecność metali ciężkich powodujących zanieczyszczenia 
gleb i wód, a także ryzyko utraty zdrowia [2,3]. W celu ograniczenia ich działania lub całkowitej 
eliminacji stosuje się wiele metod, m.in. ekstrakcję rozpuszczalnikami, koagulację i flokulację, 
elektrokoagulację, adsorpcję czy separację membranową. Ze względu na dużą efektywność oraz 
niskie koszty prowadzenia procesu, ostatnia ze wspomnianych metod znajduje coraz szersze 
zastosowanie [4]. Zaletą stosowania membran jest również to, że na drodze modyfikacji można 
otrzymać membrany o wysokiej selektywności względem wybranych związków.

Głównym celem pracy było otrzymanie, metodą inwersji faz, membran różniących się 
zawartością octanu celulozy stanowiącego polimer membranotwórczy, a następnie wykorzystanie 
ich w procesie usuwania jonów miedzi z fazy ciekłej. 

Membrany otrzymano na bazie octanu celulozy w ilości 14 oraz 18% wag. Jako czynnika 
powodującego powstanie porów użyto poliwinylopirolidonu w ilości 1% wag. (PVP1), natomiast 
N,N-dimetyloformamidu użyto jako rozpuszczalnika. 

Literatura
1. Wang Q., Yang P., Cong W.: Separation and Purification Technology, 2011, 79, 103.
2. Lin S.-H., Juang R.-S.: Journal of Hazardous Materials, 2002, 92, 315.
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Odkrycie uporządkowanych materiałów mezoporowatych typu MCM-41, charakteryzujących 
się wysoką powierzchnią właściwą (sięgającą 1000m2/g) oraz wąskim rozkładem rozmiaru 
porów (powyżej 2 nm), przyciągnęło uwagę wielu badaczy z uwagi na potencjalne zastosowanie 
tych układów w katalizie, separacji i adsorpcji dużych cząsteczek. Z uwagi na stosunkowo niską 
odporność termiczną i hydrotermalną ich zastosowania są dość ograniczone. Znacznie większą 
stabilność wykazują zsyntezowane nieco później materiały mezoporowate typu SBA (np. SBA-
15, SBA-3), charakteryzujące się cieńszymi ściankami oraz obecnością mikroporów. Czysto 
krzemowe materiały SBA-n, poddawane są różnego rodzaju modyfikacjom mającym na celu 
wygenerowanie miejsc aktywnych katalitycznie.

W prezentowanej pracy matryce mezoporowate typu SBA-3 i SBA-15 wykorzystano w roli 
nośników irydu oraz zbadano ich aktywność w reakcji uwodornienia orto-chloronitrobenzenu 
(o-CNB) do orto-chloroaniliny (o-CAN). Z uwagi na silnie rozwiniętą powierzchnię właściwą, 
przekraczającą 1300 m2/g (Tabela 1) uporządkowane mezoporowate sita molekularne stwarzały 
nadzieję na uzyskanie bardziej wydajnych katalizatorów badanej reakcji uwodornienia. 
W celu oceny wpływu natury nośnika mezoporowatego (jego kwasowości) przygotowano 
również nośniki glinokrzemowe (AlSiSBA-3), które poddano modyfikacjom związkami irydu. 
Katalizatory zawierające 1%wag. irydu przygotowano na drodze impregnacji w oparciu o kwas 
heksachloroirydowy jako prekursora metalu. Otrzymane katalizatory scharakteryzowano takimi 
technikami jak: BET, TPR-H2, adsorpcja H2, a ich aktywności w reakcji uwodornienia o-CNB do 
o-CAN porównano z układami, w których nośnikiem był powszechnie używany tlenek krzemu.

Tabela 1. Wpływ modyfikacji sit molekularnych SBA-3 
na powierzchnię właściwą, objętość i średnicę porów.

Nośnik Powierzchnia 
właściwa, m2/g

Objętość porów, 
cm3/g

Średnica porów, 
nm

SBA-3 1292 0.72 2.22

AlSiSBA-3 1080 0.58 2.14

SBA-15 640 0.72 4.47

SiO2 381 0.68 7.10
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Bioetanol wytwarzany z surowców organicznych jest odnawialnym i czystym surowcem 
energetycznym, który wykorzystywany jest jako paliwo do silników samochodowych, a także 
w przemyśle chemicznym, kosmetycznym i farmaceutycznym. Obecnie jednym ze źródeł do 
produkcji biopaliw może być sorgo, roślina alternatywna na cele bioenergetyczne, która posiada 
wysoką wartość kaloryczną spalania i wysoki plon suchej masy [1].

W produkcji bioetanolu równie istotne znaczenie jak odpowiedni surowiec roślinny ma 
zoptymalizowana technologia bioprocesowa. Wydajność produkcji bioetanolu może zostać 
podwyższona poprzez optymalizację parametrów technologicznych. Materiał lignocelulozowy 
należy poddać rozdrobnieniu, a następnie obróbce fizykochemicznej m.in. saturacji 
rozcieńczonymi kwasami i procesowi parowania ciśnieniowego. Obróbka surowca umożliwia 
skuteczną hydrolizę hemiceluloz i przygotowanie celulozy do trawienia enzymatycznego, co 
zapewnia prawidłowy i efektywny przebieg dalszych etapów produkcji etanolu – hydrolizy 
enzymatycznej i procesu fermentacji.

Celem badań było określenie efektywności obróbki fizykochemicznej biomasy sorgo 
(odmiana Sucrosorgo 506) podczas przygotowania surowca do produkcji etanolu. Określono 
wpływ kwasu siarkowego i mlekowego oraz procesu autoklawowania na zawartość uwolnionych 
cukrów redukujących metodą Millera w teście enzymatycznym przy użyciu preparatu Celluclast 
1.5L [2]. Następnie w powstałej po obróbce frakcji ciekłej oznaczono toksyny i pentozy, a we 
frakcji stałej – zawartość celulozy, hemiceluloz i ligniny. Stwierdzono, że metoda obróbki 
fizykochemicznej biomasy sorgo jest ważnym czynnikiem wpływającym na wydajność procesu 
produkcji bioetanolu.

Finansowanie
Badania w ramach projektu PBS1/A8/9/2012: Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji 
bioetanolu II generacji z biomasy sorgo (Sorghum sp.) i miskanta (Miscanthus sp.).

Literatura
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Wzrastająca produkcja oleju napędowego na bazie surowców odnawialnych, głównie olejów 
roślinnych, generuje kolejne problemy związane z koniecznością zagospodarowania produktów 
odpadowych, przede wszystkim tzw. frakcji glicerynowej stanowiącej około 10 % wytwarzanego 
produktu końcowego. Faza glicerynowa zawiera od 40 – 60 % gliceryny, wartościowego 
surowca, który oprócz bezpośredniego zastosowania w przemyśle kosmetycznym (co wymaga 
wysokiego stopnia czystości) może być przetworzony do szeregu wartościowych produktów. 
Konieczność utylizacji gliceryny stała się inspiracją dla poszukiwania nowych technologii 
wykorzystujących ten związek jako surowiec chemiczny [1]. Jednym z możliwych kierunków 
zagospodarowania gliceryny jest produkcja dodatków uszlachetniających do paliw na drodze 
acetalizacji gliceryny. Proces acetalizacji zachodzi w obecności centrów kwasowych, głównie 
Brønsteda, stąd wiele prób zastosowania katalizatorów kwasowych. Wykorzystanie zeolitów 
ZSM-5 jako katalizatorów reakcji acetalizacji wydaje się bardzo atrakcyjne ze względu na ich 
stabilną, dobrze zdefiniowaną strukturę, wysoką kwasowość, a także przemysłową produkcję 
tych materiałów [2]. Jednakże ograniczeniem w stosowaniu zeolitów ZSM-5 jako katalizatorów 
reakcji acetalizacji gliceryny są rozmiary kanałów zeolitowych, które powodują ograniczenia 
dyfuzyjne, w szczególności, produktów acetalizacji (główny produkt solketal – zawierający 
pięcioczłonowy pierścień o średnicy rzędu 0,51 nm). 

Celem podjętych badań było przygotowanie hierarchicznych mikro-mezo porowatych 
zeolitów ZSM-5 i zastosowanie ich jako katalizatorów reakcji acetalizacji gliceryny. 
Modyfikację zeolitów ZSM-5 prowadzono na drodze obróbki roztworami NaOH o stężeniu 
0,2 i 0,5 M i w różnym czasie (2 – 8 godz.) z późniejszą wymianą jonową roztworem kwasu 
cytrynowego lub azotowego. Przygotowane katalizatory charakteryzowano stosując techniki 
XRD, SEM, adsorpcje/desorpcję azotu, widma IR adsorbowanej pirydyny, a ponadto testy 
katalityczne w reakcji acetalizacji gliceryny acetonem. Dla porównania testowano także 
mezoporowate materiały glinokrzemianowe o znanej kwasowości. Wykazano, że stosowana 
obróbka roztworem NAOH o stężeniu 0,2 M pozwala uzyskać mikro-mezo porowate zeolity, 
wciąż posiadające strukturę ZSM-5, które poddane wymianie jonowej wykazują wyraźnie 
wyższą aktywność w reakcji acetalizacji w porównaniu do wyjściowych próbek. Aktywność 
hierarchicznych zeolitów ZSM-5 jest też wyraźnie wyższa od mezoporowatych materiałów Al-
SBA-3.

Literatura
1. Vicente G., Melero J.A., Morales G., Paniagua M., Martín E., Green Chem., 2010, 12, 899.
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Termin węgle aktywne oznacza amorficzne materiały węglowe charakteryzujące się 
wysokim stopniem porowatości i rozwiniętą powierzchnią wewnętrzną. Ich preparatyka 
obejmuje dwa etapy: karbonizację materiału wyjściowego w podwyższonej temperaturze 
w atmosferze gazu obojętnego, a następnie aktywację otrzymanego karbonizatu Na właściwości 
fizykochemiczne uzyskanego w ten sposób produktu wpływa kilka parametrów, spośród których 
należy wymienić, przede wszystkim: rodzaj surowca i czynnika aktywującego oraz warunki 
procesów karbonizacji i aktywacji [1].

W ostatnich latach wykorzystanie odpadów pochodzących z rolnictwa jako prekursorów do 
otrzymywania węgli aktywnych cieszy się dużym zainteresowaniem po pierwsze ze względu na 
wysoki koszt produkcji komercyjnych węgli aktywnych otrzymywanych z węgli kopalnych czy 
też drewna, a po drugie ze względu na dostępność, zasobność, odnawialność oraz niską cenę 
porolniczych materiałów odpadowych [2].

Głównym celem niniejszych badań było otrzymanie serii węgli aktywnych  
z niskiej jakości siana za pomocą promieniowania mikrofalowego oraz ocena ich zdolności 
sorpcyjnych wobec tlenku azotu(IV) oraz siarkowodoru.

Materiał wyjściowy podzielono na trzy części, z których pierwszą poddano procesowi 
karbonizacji w temperaturze 600ºC, a następnie aktywacji fizycznej za pomocą CO2, drugą 
aktywacji bezpośredniej za pomocą tlenku węgla(IV), natomiast trzecią aktywacji chemicznej 
za pomocą H3PO4. Dla otrzymanych węgli aktywnych wykonano pomiary wartości pH, 
określono zawartość powierzchniowych tlenowych grup funkcyjnych o charakterze kwasowym 
i zasadowym metodą Boehma oraz wyznaczono parametry teksturalne metodą BET. Zbadano 
również zdolności sorpcyjne otrzymanych sorbentów wobec tlenku azotu(IV) i siarkowodoru  
w warunkach suchych i wilgotnych.

Zastosowanie promieniowania mikrofalowego do otrzymywania węgli 
aktywnych wydaje się być bardzo obiecującym procesem. Poprzez karbonizację,  
a następnie aktywację fizyczną, czy też aktywację bezpośrednią i chemiczną można otrzymać 
adsorbenty wykazujące ciekawe właściwości fizykochemiczne oraz dobre zdolności sorpcyjne 
zarówno wobec tlenku azotu(IV), jak i siarkowodoru.

Literatura
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Każdego roku na świecie produkuje się kilka milionów ton poliuretanów (PUR). 
Związki te charakteryzują się doskonałymi właściwościami użytkowymi i  dużą możliwością 
zastosowań (m.in. produkcja tworzyw piankowych, farb, klejów, materiały skóropodobne, jak 
również w produkcji biomateriałów) [1,2]. Ważnym problemem jest opracowanie skutecznych 
i bezpiecznych metod ich utylizacji,wśród których kluczową rolę odgrywają procesy 
biodegradacji, polegające na rozpadzie tworzywa w środowisku pod wpływem działania 
mikroorganizmów [1,3]. Znana od ponad dwustu lat technologia wytwarzania tych związków 
wielkocząsteczkowych opiera się na toksycznych izocyjanianach i rozpuszczalnikach [4]. 

W Katedrze Technologii Materiałów Organicznych naszego Uniwersytetu po raz 
pierwszy opracowano bezrozpuszczalnikową technologię otrzymywania poliuretanów metodą 
polikondensacji. Technologia ta oparta została na tanim i ogólnie dostępnym moczniku 
(zastępującym sprawiający problemy izocyjanian) a także kwasie fenolosulfonowym i typowym 
oligomerolu. 

Ze względu na wzrastające zagrożenia środowiska interesującym wydaje się poznanie oprócz już 
wstępnie rozwiązanego problemu wytwarzania poliuretanów, procesu ich utylizacji. Poliuretany, 
zawierające azot, węgiel, siarkę i tlen mają potencjalne szanse na ich biodegradację, dlatego otrzymane 
w związki poddano badaniom, których nadrzędnym celem było sprawdzenie ich degradowalności.  
Do badań wykorzystano wyizolowane z gleby pleśnie oraz poliuretany kondensacyjne o różnym 
składzie. Hodowle pleśni prowadzono w warunkach laboratoryjnych w podłożu mineralnym 
zawierającym glukozę oraz wybrane polimery kondensacyjne. Czas hodowli wynosił 7-30 dni. 
Efektywność biodegradacji określano na podstawie ubytku masy próbek, zmian parametrów 
chropowatości oraz określeniu właściwości mechanicznych próbek przed i po degradacji. Za 
pomocą mikroskopu skaningowego udokumentowano zmiany wyglądu powierzchni próbek po 
określonym czasie biodegradacji.
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Związki porfirynowe oraz ich pochodne pełnią wiele ważnych funkcji nie tylko w organizmach 
roślinnych czy zwierzęcych, ale również w ludzkich. Z uwagi na wiele przydatnych cech, 
a także wysoką reaktywność, znajdują one zastosowanie w licznych gałęziach przemysłu. 
Niesłabnące zainteresowanie naukowców tym typem układów również nie jest przypadkowe. 
Ich implikacja w medycynie, farmacji, katalizie, czy też w ogniwach słonecznych powoduje 
zwiększony popyt na tego typu substancje. Atrakcyjnym tematem badań jest również proces 
adsorpcji lub enkapsulacji związków porfirynowych, który ma na celu zwiększenie odporności 
oraz żywotności substancji aktywnej, zwłaszcza w procesach katalitycznych. Testowane nośniki, 
najczęściej polimerowe, czy też tlenkowe, nie powinny powodować zaniku bądź zmniejszenia 
intensywności pożądanych właściwości porfiryny lub jej pochodnej.

Podstawowym założeniem prezentowanych badań było otrzymanie syntetycznego, 
nieorganicznego nośnika na bazie TiO2 metodą zol-żel, o ściśle zaprojektowanych właściwościach 
fizykochemicznych i użytkowych. Zsyntezowane materiały w kolejnym etapie wykorzystano 
w charakterze nośnika chlorofiliny. Otrzymane po procesie adsorpcji układy adsorbent/
adsorbat poddano wszechstronnej analizie fizykochemicznej mającej na celu określenie zmian 
zaistniałych w wyniku zrealizowanego procesu. Przeprowadzone badania udowodniły, że 
otrzymany układ tlenkowy TiO2-SiO2 okazał się dobrym adsorbentem chlorofiliny. Na podstawie 
uzyskanych danych stwierdzono, że istotny wpływ na wydajność procesu adsorpcji chlorofiliny 
na powierzchni zsyntezowanych nośników nieorganicznych ma czas realizacji procesu, stężenie 
roztworu modelowego oraz rodzaj użytego nośnika.

Podziękowania
Praca została wykonana w ramach projektu sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum 
Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr 2011/01/B/ST8/03961.

Literatura
1. Sun C., Hu B., Zhang D., Liu Z.: Dyes Pigments, 2013, 96, 130-137.
2. Siwińska-Stefańska K., Nowacka M., Kołodziejczak-Radzimska A., Jesionowski T.: Dyes 

Pigments, 2012, 94, 338-348.
3. Farag A.A.M., Mansour A.M., Ammar A.H., Abdel Rafea M., Farid A.M.: J. Alloy. Compd., 

2012, 513, 404-413.

S3-P47



172

IX Poznańska Konferencja Naukowa „Chemia – nowe wyzwania dla nauki i przemysłu”

S3-P48

maTeriały TermoizolaCyjne na bazie PoliUreTanU i aeroŻeli – 
oTrzymywanie oraz CharakTerysTyka

Teofil jesionowski1, łUkasz klaPiszewski1, damian ambroŻewiCz1, 
arkadiUsz kloziński1, PaUlina jakUbowska1, kasPer górny2, 

wiesław zwierzyCki2, krzyszTof bieńCzak2, jan szCzePaniak3

1 Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej, Instytut Technologii i Inżynierii 
Chemicznej, ul. Berdychowo 4, 60–965 Poznań

2 Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Instytut Maszyn 
Roboczych i Pojazdów Samochodowych, ul. Piotrowo 3, 60–965 Poznań

3 Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, ul. Starołęcka 31, 60–963 Poznań
Teofil.Jesionowski@put.poznan.pl

Materiały termoizolacyjne odgrywają w dzisiejszych czasach bardzo istotną rolę. Ciągły 
postęp badań w tej dziedzinie pozwala na znajdowanie coraz to bardzie nowatorskich, a zarazem 
funkcjonalnych rozwiązań konstrukcyjnych. Dlatego podjęto próbę wytworzenia oraz 
scharakteryzowania produktów na bazie poliuretanu i wybranych aerożeli. 

Aerożele reprezentują jedno z najnowocześniejszych rozwiązań termoizolacyjnych. Są to 
bardzo obiecujące materiały, z największym potencjałem aplikacyjnym spośród wszystkich 
rozwiązań nowej generacji. Duża liczba doniesień literaturowych o aerożelach w kontekście 
termoizolacji, stanowi potwierdzenie ich dużego zainteresowania aplikacyjnego.

W ramach podjętych prac przeprowadzono wnikliwą charakterystykę fizykochemiczną 
oraz dyspersyjno-morfologiczną wykorzystanych w badaniach aerożeli. Wykonano zdjęcia na 
skaningowym mikroskopie elektronowym Zeiss EVO 40, Niemcy oraz określono najistotniejsze 
parametry dyspersyjne przy użyciu aparatu Mastersizer 2000, Wielka Brytania. Ponadto określono 
charakter hydrofilowo-hydrofobowy poprzez pomiar zwilżalności powierzchni materiałów. 
Wykorzystano do tego tensjometr K100 Krüss, Niemcy. W ramach pracy połączono aerożele 
odznaczające się najlepszymi właściwościami z piankami PUR, otrzymując odpowiednie 
kompozyty, które przebadano pod kątem ich odporności na ściskanie oraz wytrzymałości na 
rozciąganie. 

W przypadku pianek PUR przeznaczonych do zastosowania jako materiały izolacyjne bardzo 
ważną rolę odgrywają parametry cieplne. Najniższe wartości współczynnika przewodzenia 
ciepła osiągnięto dla kompozycji z dodatkiem napełniacza porowatego PEX 40. Dzięki 
przeprowadzonym badaniom stwierdzono, że pianka z dodatkiem tego właśnie napełniacza 
jest najbardziej odpowiednia w przyszłych badaniach aplikacyjnych, jako materiał o relatywnie 
dobrych właściwościach termoizolacyjny. Dodatkowym jej atutem jest relatywnie niska cena. 

Podziękowania
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Jedną z popularnych metod otrzymywania materiałów polimerowych jest polimeryzacja 
emulsyjna. Reakcje tego typu wykonywane są w środowisku wodnym w heterogenicznym 
układzie reakcyjnym obejmującym fazę rozproszoną zawierającą słabo rozpuszczalny monomer 
oraz fazę ciągłą składającą się z inicjatora, środka powierzchniowo czynnego oraz ewentualnie 
także z substancji buforowej [1, 2]. 

W ostatnim czasie polimeryzację emulsyjną stosuje się do uzyskiwania polimerów 
przewodzących. Mechanizm tego typu procesów jest zmodyfikowany w stosunku do przebiegu 
standardowej reakcji polimeryzacji emulsyjnej. Ma on charakter redoksowy. Na skutek działania 
inicjatora monomer przekształca się tu w bardzo reaktywny rodniko–kation, ulegający reakcjom 
z innymi tego typu indywiduami. Następnie w miarę postępu procesu tworzą się coraz to dłuższe 
łańcuchy, początkowo oligomerowe, a ostatecznie polimerowe [3, 4]. 

W prezentowanej pracy ukazano sposób prowadzenia oraz wyniki polimeryzacji emulsyjnej 
tiofenu i jego pochodnych. Otrzymane produkty zidentyfikowano z użyciem spektroskopii 
w podczerwieni z transformacją Fouriera (FT–IR). Wykorzystując energodyspersyjną spektroskopię 
rentgenowskią (EDS) przeprowadzono jakościową i ilościową analizę składu pierwiastkowego  
w próbkach, dzięki czemu określono ich czystość. Ponadto z zastosowaniem skaningowej 
mikroskopii elektronowej (SEM) zbadano morfologię uzyskanych produktów. Powstawanie 
charakterystycznych dla polimeryzacji emulsyjnej miceli potwierdzono obserwacją efektu 
Tyndalla.

Finansowanie
Praca finansowana w ramach Grantu wspomagającego rozwój młodych naukowców
oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Chemii UMK (nr 2076-Ch).
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Poli(tereftalan etylenu) – PET jest termoplastycznym polimerem z grupy poliestrów 
o szerokim zastosowaniu. Znajomość podstawowych właściwości fizykochemicznych 
opisywanego materiału, a także zjawisk i zależności występujących w czasie procesu jego 
przetwórczego jest niezmiernie ważna bowiem umożliwia optymalizację produkcji oraz 
eliminację zbędnych strat w trakcie działań zmierzających do uzyskania końcowego wyrobu [1]. 

Jednym z głównych parametrów fizykochemicznych określającym zdolności przetwórcze 
PET jest lepkość właściwa (IV). Wybór materiału o pożądanym IV może być bowiem 
kluczowy do uniknięcia ewentualnych szkód i ubytków w trakcie procesu produkcji. Ponadto 
wielkość lepkości właściwej decyduje, także o jakości uzyskiwanego wyrobu. Materiały 
o wysokim IV wykorzystywane są zwłaszcza podczas otrzymywania butelek do napojów, gdyż 
pożądanym elementem jest tutaj wytrzymałość opakowania. Wyższa wartość parametru IV, 
charakterystyczna jest dla dłuższych łańcuchów polimerowych, w skutek tego wzrasta również 
sztywność tworzywa. Natomiast PET o niższej wartości IV stosowany jest do wytwarzania 
butelek kosmetycznych, bowiem umożliwia szczegółowe odwzorowanie wszystkich detali 
produktu. Regranulaty PET o bardzo niskiej wartości lepkości właściwej wykorzystywane są 
również jako materiały do otrzymywania włókien sztucznych np. typu polartec [2]. 

Obecnie istnieją także nowe perspektywy zastosowania regranulatu PET w formie podłoża 
dla elektrod pracujących pokrytych dodatkowo ITO (mieszanina In2O3 i SnO2). Elektrodę tę 
można stosować podczas badań elektrochemicznych oraz jako podłoże w trakcie konstrukcji 
struktur wielowarstwowych, typu diod elektroluminescencyjnych i ogniw słonecznych.
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W ostatnich latach obserwuje się znaczny wzrost ilości publikacji naukowych opisujących 
nowego typu ogniwa sodowo-jonowe. Ze względu na znaczne rozpowszechnienie sodu 
w przyrodzie mogą one stanowić alternatywę dla powszechnie znanych ogniw litowo-jonowych.
[1]

Opisywane w literaturze wyniki badań laboratoryjnych, dotyczą charakterystyki 
elektrochemicznej anody [2,3] lub katody [4], rzadziej całego ogniwa [5]. Uwaga badaczy 
skupiona jest na wyjaśnieniu mechanizmu elektrochemicznej insercji/deinsercji kationu sodu. 
Realizowane jest to przez ciągłe wzbogacanie praktycznej wiedzy na temat charakterystyki 
nowych materiałów elektrodowych.

Celem pracy była synteza oraz charakterystyka strukturalna i elektrochemiczna nowatorskich 
materiałów przeznaczonych do ogniw sodowo-jonowych. Prace eksperymentalne obejmowały 
wytwarzanie, charakterystykę fizykochemiczną oraz elektrochemiczną nowych materiałów 
elektrodowych. Część badawcza dotycząca syntezy materiałów obejmowała dwa zadania:

• otrzymanie związków zawierających kationy sodu mających potencjalne zastosowanie 
jako materiały elektrodowe w ogniwach sodowo-jonowych

• synteza związków cyny tj. tlenki czy fosforany oraz ocena ich zdolności do insercji/
deinsercji jonów sodu

W drugim etapie pracy dokonano charakterystyki fizykochemicznej syntezowanych 
materiałów. Określono m. in. ich struktury krystalograficzne, morfologię oraz powierzchnię 
właściwą. Ostatecznie wykonano badania pod kątem odwracalnej insercji jonów sodu 
w półogniwie.
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Chlorowodorek cetyryzyny jest antagonistą receptora histaminowego H1, stosowanym 
w leczeniu kataru siennego i alergii. Cyklodekstryny są cyklicznymi oligosacharydami, które 
zostały uznane za użyteczne farmaceutyczne substancje pomocnicze.

Celem niniejszej pracy było przygotowanie, identyfikacja otrzymanego kompleksu 
inkluzyjnego cetyryzyny (CTZ) z β-cyklodekstryną (β-CD) oraz ocena zmian fizykochemicznych 
cetyryzyny po jej skompleksowaniu.

Kompleks inkluzyjny CTZ z β-CD sporządzono metodą ugniatania oraz potwierdzono 
metodami eksperymentalnymi: skaningową kalorymetrią różnicową (ang. differential scanning 
calorimetry, DSC), spektroskopią w podczerwieni (ang. infrared spectroscopy, IR), analizą zmian 
w obrazie elektronowego mikroskopu skaningowego (ang. scanning electron microscope, SEM) 
(SEM). Możliwy mechanizm powstawania kompleksu CZT-β-CD oraz geometria przestrzenną 
otrzymanego kompleksu zostały zaproponowane w wyniku obliczeń teoretycznych przy użyciu 
oprogramowania dokująca AutoDockVina. 

Wzrost stabilności i rozpuszczalności BZC po skompleksowaniu z β-CD zbadano stosując 
metodę UHPLC-DAD: kolumna – Poroshell 120 Hilic (4.6 × 150 mm, 2.7 µm), faza mobilna – 
acetonitryl–0.1% kwas mrówkowy (20:80 V/V), przepływ – 1.0 mL/min, długość fali detekcji 
– 235 nm. Badania rozpuszczalności przeprowadzono w temperaturze 298 K dla stosunków 
molowych 1:1–10 mmol/L (CTZ:β-CD). Badania trwałości CZT-β-CD wykonano w warunkach 
utleniających (H2O2, c = 2–5%, T = 353 K) a stałe szybkości rozkładu porównano ze stałymi 
uzyskanymi dla samej CTZ.

Przedstawione wyniki badań pokazały, że rozpuszczalność i trwałość chemiczna CTZ może 
być zwiększona w efekcie skompleksowania z β-CD.

Podziękowania
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Zanieczyszczenie wód jest problemem rangi światowej. Najwięcej szkodliwych związków, 
w tym m.in. fosforanów(V), trafia do wód razem ze ściekami. Nadmiar jonów PO4

3- w wodach 
powierzchniowych jest główną przyczyną ich przyspieszonej eutrofizacji. Szkodliwe następstwa 
tego procesu powodują, że poszukuje się metod spowolnienia, zahamowania, a nawet odwrócenia 
tego procesu i jego skutków. Na przestrzeni ostatnich lat wiele badań poświęcono adsorpcji 
fosforanów(V) na różnego typu materiałach porowatych [1].

Celem prezentowanej pracy było zbadanie efektywności uporządkowanych 
mezoporowatych węgli modyfikowanych chlorkiem lantanu(III) w procesach usuwania jonów 
PO4

3- z roztworów wodnych. Realizacja założonego celu obejmowała także określenie wpływu 
czasu kontaktu roztworu adsorbatu z adsorbentem na pojemności sorpcyjne węgli i kinetyki 
procesu. Mezoporowate materiały węglowe zsyntezowano wykorzystując metodę twardego 
odwzorowania przy zastosowaniu krzemionki KIT-6 jako matrycy stałej. Otrzymany materiał 
poddano impregnacji mokrej chlorkiem lantanu(III). Nośnik oraz prekursor metalu odważono 
w takich ilościach, aby uzyskać procent wagowy pokrycia lantanem równy 0,5, 1, 3, oraz 5. 
Tak otrzymane materiały wykorzystano do usuwania fosforanów(V) z roztworów wodnych. Do 
oznaczenia badanych związków zastosowano kolorymetryczną metodę molibdenową, która opiera 
się na tworzeniu przez jony PO4

3- z siedmiomolibdenianem(VI) amonu w środowisku kwaśnym 
heteropolikwasu molibdenofosforowego. Redukcja tego związku kwasem askorbinowym 
powoduje powstanie intensywnie zabarwionego błękitu molibdenofosforowego. W celu 
ilościowego oznaczenia zaadsorbowanych jonów PO4

3- na powierzchni węgli, przygotowano 
roztwory wzorcowe i następnie sporządzono krzywą wzorcową. Metodą spektrofotometryczną 
dokonano doboru charakterystycznej długości fali (λmax=700 nm) [2].

Badania wykazały, że pojemności sorpcyjne mezoporowatych węgli impregnowanych 
LaCl3 względem jonów PO4

3- wzrastają wraz ze wzrostem procentowej zawartości soli metalu. 
Zauważono, że lantan obecny na powierzchni badanych węgli jest elementem aktywnie wiążącym 
fosfor. Wykazano także, że analizowany proces usuwania fosforanów(V) z roztworów wodnych 
przebiega zgodnie z kinetyką pseudo-drugiego rzędu.
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Gąbki są najprymitywniejszą postacią zwierząt, należącą do podkrólestwa beztkankowców. 
Typ Porifera dzieli się na 3 klasy: gąbki szkliste, wapienne i pospolite. Mogą one zawierać w swej 
strukturze części nieorganiczne (SiO2, CaCO3), głównie jednak zbudowane są z organicznego, 
włóknistego szkieletu, którego budulec stanowi spongina. Spongina jest substancją białkową, 
stanowiącą zagęszczoną mieszaninę włókien oraz mikrowłókien kolagenowych. Hierarchiczna 
wielopoziomowa organizacja mikrowłókien kolagenu sprawia, że spongina jest substancją 
białkowa bardziej odporną na degradację enzymatyczną niż sam kolagen [1,2]. 

Barwniki naturalne, dotychczas stosowane głównie w przemyśle spożywczym oraz 
w tradycyjnym barwieniu tkanin, zyskują obecnie zainteresowanie w innych dziedzinach 
przemysłu. Jednakże wykorzystanie barwników naturalnych jest ograniczone wskutek ich 
podatności na rozkład pod wpływem światła, temperatury i czynników chemicznych [3,4].

Dwa barwniki pochodzenia naturalnego C.I. Natural Red 4 (karmina) oraz C.I. Natural 
Yellow 3 (kurkumina), poddano procesowi adsorpcji na powierzchni gąbek morskich gatunku 
Hippospongia communis. Określono wpływ czasu, pH oraz początkowego stężenia barwnika 
na wydajność procesu adsorpcji. Ponadto wyznaczono kinetykę procesu, wykorzystując modele 
pseudo-pierwszego i pseudo- drugiego-rzędu. Układ barwnik-biopolimer poddano szeregowi 
analiz (FT-IR, spektroskopia Ramana, TG, SEM) mających na celu określenie ich właściwości 
fizykochemicznych oraz wyjaśnienie charakteru oddziaływań pomiędzy adsorbentem 
i adsorbatem. 
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Zeolity, ze względu na uporządkowaną i jednolitą dla danego typu materiału 
wewnątrzkrystaliczną strukturę porowatą, stanowią bardzo atrakcyjne matryce do lokowania 
w nich cząsteczek o określonych właściwościach. Różnorodność struktur zeolitowych (ponad 
200 typów) o różnym rozmiarze i geometrii porów oraz ogromna zdolność do ich modyfikacji 
(np. poprzez wymianę jonową) umożliwia tworzenie różnorodnych kompozytów poprzez 
zakotwiczanie w ich wnętrzu wybranych cząsteczek jak również oddziaływanie z matrycą 
z różną siłą. Klasyczna enkapsulacja zwana jako ship in the bottle nie zakłada chemicznego 
oddziaływania pomiędzy enkapsulowaną cząsteczką a matrycą, jednakowoż oddziaływania 
między gościem i gospodarzem wpływają na stabilność i właściwości otrzymanych nowych 
materiałów. Główny i znaczący wpływ matrycy na nowe właściwości może być przedstawiony 
w różnorodnym zastosowaniu m.in. w laserach, fotoluminescencji, nieliniowych urządzeniach 
optycznych. 

Synteza fluoresceiny we wnętrzu materiałów krystalicznych polegała na wprowadzeniu do 
zeolitów substratów rezorcynolu i bezwodnika ftalowego, których cząsteczki są wystarczająco 
małe, aby dotrzeć do komór wewnątrzkrystalicznych. Zakładamy, że reakcja syntezy fluoresceiny 
nastąpi we wnętrzu zeolitu (np. FAU lub LTL) a produkt nie będzie mógł go opuścić ze względu 
na swe rozmiary (1,3 nm). Zeolity poddane były wcześniejszej wymianie jonowej, tak by 
wytworzyć w nich centra kwasowe [1, 2]. W praktyce aktywowane termicznie zeolity mieszano 
i ucierano z substratami i ogrzewano w autoklawie w temperaturze 150 oC. Otrzymywano 
pomarańczowy produkt, który przemywano etanolem w aparacie Soxhleta. Otrzymane preparaty 
charakteryzowały się intensywnie żółtą barwą i wyraźnym efektem luminescencji. Użycie 
zeolitów modyfikowanych różnymi kationami pozwalało natomiast na znaczącą modyfikację 
odcieni powstających pigmentów. Przeprowadzone badania wskazują na znaczący wpływ 
kationów na trwałość tworzonych pigmentów jak również efekty luminescencyjne.
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Sita molekularne, w tym szczególnie zeolity, dzięki uporządkowanej i jednolitej strukturze 
porowatej wśród bardzo licznych zastosowań wykorzystywane są także jako matryce do 
enkapsulacji wybranych cząsteczek. Cząsteczki te uwięzione w wewnątrzkrystalicznych 
komorach osiągają bardzo wysoki stopień dyspersji, który często wywołuje zupełnie nowe 
właściwości, a także zdecydowanie wyższą trwałość i odporność na działanie reagentów 
i czynników fizycznych. Jeśli uwięzionymi związkami są barwniki, to powstały kompozyt jest 
pigmentem.

Błękit metylenowy (BM) jest barwnikiem kationowym i może być wprowadzany do zeolitów 
o odpowiednich rozmiarach otworów sorpcyjnych na drodze wymiany jonowej i wiązać się ze 
szkieletem krystalicznym za pomocą wiązania jonowego.

W przypadku zeolitów typu CAN i PHI o rozmiarach otworów sorpcyjnych mniejszych 
od średnicy cząsteczki BM (0.7 nm) nieznaczne ilości barwnika zakotwiczają się w zeolitach 
(szczególnie w PHI).

Inną możliwością wprowadzania cząsteczek gości jest hydrotermalna synteza zeolitów 
z mieszanin zawierających wybrany związek [1]. Metodę tę zastosowano do syntezy kankrynitu 
i filipsytu. Obecność BM w żelu początkowym nie zakłócała procesu krystalizacji i produkty 
wykazywały poprawne struktury krystaliczne. Warunki syntezy nie powodowały degradacji 
barwnika, aczkolwiek w przypadku syntezy kankrynitu błękitne zabarwienie produktu 
krystalizacji pojawiło się dopiero podczas przemywania wodą i obniżenia pH.

Otrzymane kompozyty wykazują (UV-vis) obecność monomerów i oligomerów BM. 
Pomiary EPR wykazują obecność centrów paramagnetycznych w preparatach krystalizowanych 
w obecności BM, natomiast preparaty uzyskiwane przez traktowanie zeolitów roztworem tego 
barwnika zawierają głównie monomery BM i nie wykazują sygnałów EPR.
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Ekstrakcja jest jedną z podstawowych metod wydzielania jonów metali z roztworów 
wodnych. W procesie tym stosowane są różnego typu ekstrahenty (kwasowe, zasadowe, 
obojętne) oraz rozpuszczalniki organiczne [1,2]. W przypadku ekstrahentów kwasowych 
istotnym parametrem wpływającym na wydajność procesu ekstrakcji jest pH roztworu. Inną 
ważną kwestią jest również rodzaj zastosowanego rozpuszczalnika. W najbliższym czasie coraz 
większe znaczenie będzie odgrywało stosowanie fazy organicznej, która będzie nietoksyczna 
i biodegradowalna a tym samym bezpieczna dla środowiska.

Wykonane zostały badania ekstrakcji jonów miedzi z roztworów siarczanowych (0.1M 
CuSO4) z zastosowaniem kwasu di-(2-etyloheksylo)-fosforowego (D2EHPA) jako ekstrahenta. 
W badaniach tych sprawdzony został wpływ pH fazy wodnej jak również wpływ zastosowanego 
rozpuszczalnika jako fazy organicznej na wydajność procesu ekstrakcji. Jako rozpuszczalniki 
przebadany został szereg związków powszechnie stosowanych w procesach ekstrakcji 
(toluen, MIBK, kerozyna, oktanol) jak również nowy typ rozpuszczalnika (IRYS), który jest 
biodegradowalny.

Zaobserwowano, że dla wszystkich przebadanych rozpuszczalników obserwuje się 
podobny wpływ pH fazy wodnej na wydajność procesu ekstrakcji. Pokazuje to, że zastosowanie 
nowego rozpuszczalnika (IRYS), który jest znacznie bezpieczniejszy dla środowiska może być 
alternatywą w stosunku do innych, powszechnie stosowanych rozpuszczalników.
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Obecnie prowadzone są intensywne badania w celu efektywnego odzyskiwania jonów metali 
z ich roztworów wodnych. Jedną z podstawowych metod stosowanych w tym celu jest ekstrakcja 
rozpuszczalnikowa. Aby dokładniej opisać proces prowadzi się badania z wykorzystaniem wielu 
technik, w tym z zastosowaniem ciekłych membran [1]. Metoda ta ma przewagę nad innymi 
technikami separacji dzięki dużej selektywności oraz niskimi kosztom prowadzenia procesu 
w porównaniu do innych technik rozdziału [2]. Jednym z stosowanych typów membran są ciekłe 
membrany grubowarstwowe (ang. Bulk Liqiud Membranes – BLM) [3].

Membrany typu BLM są jednym z ciekawszych układów stosowanych w badaniach. 
Pozwalają one na jednoczesne badanie procesu ekstrakcji i reekstrakcji w jednym układzie 
i w tym samym czasie. Dzięki temu możliwe jest określenie między innymi tego, który z tych 
procesów jest wolniejszy jak również przebadanie wpływu składu poszczególnych faz na 
szybkość procesu ekstrakcji i reekstrakcji. Informacje dostarczone w tego typu badaniach mogą 
być niezwykle przydatne w dalszym projektowaniu procesu ekstrakcji i re ekstrakcji już w skali 
przemysłowej.

 Układ służący do badania transportu metali z wykorzystaniem membran BLM, złożony 
jest z trzech faz. Pierwszą stanowi wodna faza zasilająca, drugą jest wodna faza odbierająca, 
a trzecią fazą, rozdzielającą fazy wodne i stanowiącą membranę jest faza organiczna, zawierająca 
związek będący przenośnikiem w procesie. 

Przeprowadzono badania transportu kationów miedzi(II) przez ciekłe membrany 
grubowarstwowe. Celem badań było określenie parametrów transportu przez tego typu 
membrany. Jako przenośniki zastosowano związki z grupy 1-alkiloimidazoli o długościach 
łańcucha alkilowego od 8 do 14 atomów węgla w strukturze. 
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W pracy przedstawiono syntezę poliuretanomoczników [1,2,3], które obok dodatków 
specjalnych stanowiły modyfikatory – zagęszczacze smarów plastycznych. Do stosowanych 
zagęszczaczy olejów bazowych zastosowano niekonwencjonalne poliuretany. Nowe 
modyfikatory otrzymano z kwasu fenolosulfonowego, mocznika i politetrahydrofuranu – PTMG 
1000. Za pomocą wybranych metod analitycznych (FT-IR, HPLC) potwierdzono przewidywaną 
jonomeryczną budowę nowych poliuretanów. Jonowe i mocznikowe ugrupowania wbudowane 
w hydrofobowy łańcuch oligooksybutylenowy hipotetycznie [4] warunkowały zdyspergowanie 
tych związków w olejach bazowych. Stąd otrzymane reaktywne oligomery wprowadzano (obok 
typowych dodatków) do olejów bazowych i określono uzyskaną postać sporządzonych układów 
(dyspersja, emulsja, roztwór). Równocześnie z reaktywnych oligouretanomoczników otrzymano 
poliuretanomoczniki i oznaczono wskaźniki wytrzymałościowe oraz strukturę fazową (DSC) 
oznaczając zakres temperatur użytkowania tych związków wielkocząsteczkowych warunkujący 
jakość otrzymanych przy ich udziale smarów plastycznych. Na bazie wytypowanych 
poliuretanomoczników otrzymano smary plastyczne i określono wpływ nowego modyfikatora 
na ich wybrane właściwości reologiczne i smarne. 
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Pierwsze badania związane z nierozpuszczalnymi monomolekularnymi filmami na granicy 
faz woda/powietrze tworzonymi przez poliedryczne oligomeryczne silseskwioksany (POSS) 
rozpoczęto w poprzedniej dekadzie w zespole A. R. Esker. Badania te koncentrowały się głównie na 
charakterystyce właściwości powierzchniowych niecałkowicie skondensowanych pochodnych POSS 
[1]. Eksperymentalnie udowodniono, że związki te stanowią grupę materiałów o właściwościach 
warstwotwórczych. Jednakże jak do tej pory, niewiele zostało opublikowanych prac na temat badań 
warstw Langmuira tworzonych przez pochodne POSS o budowie całkowicie skondensowanej.

Celem nimniejszej pracy jest analiza wpływu struktury chemicznej nowych, dotychczas 
nieopisanych pochodnych związków POSS na stabilność tworzenia monowarstw Langmuira oraz 
możliwości ich przeniesienia jako ultracienkiego filmu na powierzchnię ciała stałego. Analizie 
poddano fluorowane całkowicie oraz niecałkowicie skondensowane pochodne silseskwioksanów. 
Charakterystykę monowarstw uzupełniono obrazowaniem mikroskopii kąta Brewstera (BAM). 
Ponadto przeprowadzono pomiar zmiany potencjału powierzchniowego w czasie sprężania/
rozprężania monowarstwy Langmuira. Realizacja pracy wiąże się z weryfikacją hipotezy: jak 
struktura chemiczna cząsteczki POSS wpływa na właściwości fizykochemiczne modyfikowanych 
materiałów.

Stwierdzono, że analizowane pochodne POSS tworzą stabilne ciekłe filmy Langmuira. Ponadto 
wykazano iż struktura chemiczna badanych POSS determinuje właściwości tworzonych monowarstw 
na granicy faz woda/powietrze. Zdjęcia wykonane techniką BAM wykazały homogeniczność 
monowarstw tworzonych przez fluorowane pochodne POSS aż do punktu załamania izotermy. Po 
punkcie załamania architektura warstw zmienia się i tworzą się wielowarstwy. Wykazano również 
możliwość przeniesienia filmów Langmuira na zhydrofilizowaną powierzchnię ciała stałego. 
Ciekawym jest, iż całkowicie fluorowany POSS tworzy jednorodny film powierzchniowy, co zostało 
zobrazowane techniką AFM.

Podziękowania
Prace przedstawione w tym materiale zostały sfinansowane przez Narodowe Centrum Nauki 
w ramach projektu nr UMO-2012/05/B/ST02200 
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Dotychczasowe doniesienia literaturowe wskazują, że na szybkość transportu przez PIM 
oraz selektywność rozdziału ma wpływ wiele parametrów charakteryzujących membranę 
takich jak rodzaj oraz stężenie zastosowanego przenośnika, grubość membrany, zastosowany 
plastyfikator jak również warunki prowadzenia procesu takie jak temperatura oraz rodzaj 
transportowanego związku [1,2]. Przewiduje się jednak, że największe znaczenie może mieć 
rodzaj zastosowanej matrycy polimerowej. Doniesienia literaturowe wykazują wpływ matrycy 
polimerowej w postaci pochodnych celulozowych oraz polichlorku winylu na transport metali 
przez PIM [3,4]. Brak natomiast doniesień dotyczących wpływu matrycy polimerowej na 
szybkość transportu kwasów organicznych. 

W prezentowanej pracy przedstawiono wyniki badań w których zastosowano polichlorek 
winylu (PVC) oraz trioctan celulozy (CTA) jako matryce polimerowe oraz Aliquat 336 
i 1-alkiloimidazole o długości łańcucha alkilowego od 10 do 16 atomów węgla, pełniące 
rolę przenośnika. Celem prowadzonych badań było określenie kompatybilności otrzymanych 
membran a następnie określenie wpływu polimerowej matrycy membrany na szybkość 
transportu kwasów szczawiowego, winowego i mlekowego. 

Jak wskazują wyniki przeprowadzonych badań zarówno Aliquat 336 jak i 1-alkiloimidazole 
są kompatybilne z matrycą w postaci PVC jak i CTA. Obserwuje się jednak duży wpływ 
zastosowanej matrycy na właściwości fizyczne i plastyczne otrzymanej membrany. Rodzaj 
zastosowanej matrycy ma również znaczący wpływ na szybkość transportu kwasów 
organicznych. Obserwuje się ponadto różnice w szybkości transportu pomiędzy badanami 
kwasami organicznymi co może okazać się podstawą do badań dotyczących separacji mieszanin 
wieloskładnikowych. 

Finansowanie
Praca była wykonana w ramach badań statutowych nr 32-446/2014-DS na Politechnice 
Poznańskiej. 
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Polimerowe membrany inkluzyjne (PIM) są jednym z typów membran, które w ostatnim 
czasie są coraz częściej badane pod kątem wydzielania zarówno związków nieorganicznych 
jak i organicznych z roztworów [1]. Aktualnie PIM wykorzystywane są głównie w badaniu 
transportu jonów metali, między innymi cynku, miedzi, niklu, kobaltu oraz wiele innych [2]. 
Jednakże, jak pokazują doniesienia literaturowe, membrany te nadają się również do wydzielania 
związków organicznych [3] w tym między innymi kwasów organicznych [4,5].

Polimerowe membrany inkluzyjne składają się z matrycy polimerowej, przenośnika oraz 
plastyfikatora. Część związków może pełnić jednocześnie rolę przenośnika i plastyfikatora 
w membranie. Dzięki szerokim możliwościom doboru składu membrany, możliwe jest 
w znacznym stopniu kontrolowanie parametrów membrany takich jak szybkość transportu czy 
selektywność PIM.

W przedstawionych badaniach sprawdzono wpływ długości łańcucha alkilowego w 1-alkilo-
1,2,4-triazolach oraz struktury kwasów organicznych (winowy, jabłkowy, cytrynowy) na szybkość 
transportu poszczególnych kwasów przez polimerowe membrany inkluzyjne. W badaniach 
tych jako matrycę polimerową zastosowano trójoctan celulozy. Uzyskane rezultaty pokazują, 
że na szybkość transportu wpływa zarówno długość łańcucha alkilowego w zastosowanych 
przenośnikach, jak również struktura transportowanego kwasu organicznego.

Finansowanie
Praca była wykonana w ramach badań statutowych nr 32-446/2014-DS na Politechnice 
Poznańskiej
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W ostatnich latach notuje się wzrost zainteresowania technikami hydrometalurgicznymi 
w odzyskiwaniu metali szlachetnych ze źródeł wtórnych [1, 2]. Metody te coraz częściej 
i skuteczniej wypierają wysoce energochłonne metody pirometalurgiczne. Jedną z najbardziej 
wydajnych metod odzysku platynowców jest ekstrakcja reaktywna pożądanych jonów z ich 
wodnych roztworów chlorkowych za pomocą organicznych rozpuszczalników zawierających 
przenośniki jonów [3, 4]. Jako przenośniki mogą być stosowane coraz popularniejsze fosfoniowe 
ciecze jonowe [5].

Przedstawiono badania dotyczące ekstrakcji jonów Pd(II) oraz Pt(IV) z wodnych roztworów 
chlorkowych za pomocą fosfoniowej cieczy jonowej, bromku triheksylo(tetradecylo)
fosfoniowego (Cyphos IL 102).

Fazę organiczną stanowił 0,005 M roztwór Cyphos IL 102 (rozpuszczony w toluenie). 
Surówki (fazy wodne) zawierały 0,0025 M Pd(II) lub Pt(IV) oraz 0,1; 1; 3 lub 5 M HCl. 
Zachowano stałą siłę jonową 5 M. Badano wpływ czasu oraz stężenia kwasu na ekstrakcję 
jonów Pd(II) lub Pt(IV). 

Do oznaczenia stężenia jonów Pd(II) lub Pt(IV) zastosowano absorpcyjną spektrometrię 
atomową ASA. W badaniach wykorzystano także spektroskopię UV/Vis. Dokonano analiz widm 
faz organicznych po ekstrakcji i stwierdzono zmiany struktury kompleksów Pd(II) i Pt(IV). 
Analizowano roztwory wyjściowe oraz fazy wodne po ekstrakcji.

Celem pracy jest określenie i porównanie efektywności ekstrakcji jonów Pd(II) i Pt(IV) 
z wodnych roztworów chlorkowych za pomocą fosfoniowej cieczy jonowej Cyphos IL 102. 

Finansowanie
Pracę sfinansowano w ramach grantu 03/32/DS-PB/0441.
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Pierwszym etapem syntezy prowadzącej do powstania aerożelu węglowego, zwanego 
inaczej karbożelem, jest otrzymanie aerożelu organicznego. Pierwszy organiczny aerożel 
rezorcyny i formaldehydu, który poddano pirolizie w atmosferze inertnej do formy karbożelu 
opatentował Pekala. Najczęściej proces otrzymywania karbożeli składa się trzech etapów: 
polikondensacji rezorcyny z formaldehydem w roztworze wodnym, suszenia i karbonizacji 
przebiegającej w wysokiej temperaturze. 

Interkalacyjne związki grafitu (IZG) można otrzymywać poprzez wprowadzenie interkalatów 
(atomów, cząsteczek lub jonów) pomiędzy równolegle ułożone warstwy grafenowe tworzące 
strukturę grafitu. Interkalaty ulegają związaniu z matrycą grafitową w wyniku wytworzenia 
wiązań chemicznych. Interkalacyjne związki grafitu ulegają procesom eksfoliacji termicznej, 
chemicznej lub elektrochemicznej. W toku eksfoliacji następuje częściowy lub całkowity rozkład 
interkalatu lub też zmiana jego składu chemicznego. Procesowi temu towarzyszy rozwarstwienie 
i pofałdowanie łusek grafitu, co prowadzi do ekspansji łusek w kierunku krystalograficznej 
osi c. W wyniku eksfoliacji dochodzi do wzrostu powierzchni właściwej i porowatości, co 
w konsekwencji powoduje zwiększenie zdolności sorpcyjnych oraz gwałtowne zmniejszenie 
się gęstości pozornej. 

Celem pracy było otrzymanie karbożelu i kompozytów węglowych, zbudowanych w ten 
sposób, że do matrycy karbożelu wprowadzono interkalacyjny związek grafitu, który następnie 
poddawano procesowi eksfoliacji termicznej wewnątrz wytworzonego żelu. Uzyskane produkty 
w kolejnym etapie prac były karbonizowane w celu otrzymania karbożeli i kompozytów. 

W niniejszej pracy sprawdzono wpływ dodatku IZG i jego eksfoliacji w karbożelu 
na morfologię i właściwości elektrochemiczne otrzymanych kompozytów w procesach 
pojemnościowych. 
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Porowate materiały węglowe mają istotne znaczenie w wielu dziedzinach współczesnej 
nauki i technologii. Są wykorzystywane przede wszystkim w procesach oczyszczania wody, 
powietrza, separacji gazów, katalizie, chromatografii oraz magazynowaniu energii [1]. 
Tak szerokie zastosowanie porowatych węgli, wynika z ich nadzwyczajnych właściwości 
takich jak: wysoka wydajność jednostkowa powierzchni, duże objętości porów, obojętność 
chemiczna oraz duża stabilność mechaniczna. Spośród nich największym zainteresowaniem 
w ostatnich latach cieszą się mezoporowate materiały węglowe (wielkość porów w zakresie 2 – 
50 nm). W procesie syntezy tych materiałów istnieje możliwość precyzyjnej kontroli zarówno 
wymiaru powstających porów i ich objętości, jak również powierzchni właściwej. Do niedawna 
mezoporowate węgle były otrzymywane przede wszystkim za pomocą metod polegających na 
częściowej karbonizacji i aktywacji różnego rodzaju surowców pochodzenia organicznego. 
Obecnie szczególnie popularna stała się synteza mezoporowatych węgli metodami twardego 
i miękkiego odwzorowania. Ze względu na dość ubogą chemię powierzchni tych materiałów 
poddaje się je często wstępnej modyfikacji. 

Celem przeprowadzonych badań było zbadanie wpływu parametrów utleniania na 
właściwości fizykochemiczne mezoporowatych materiałów węglowych.

Uporządkowane mezoporowate węgle zostały zsyntetyzowane metodą twardego i miękkiego 
odwzorowania. W przypadku pierwszej metody otrzymano węgle o strukturze regularnej 
i heksagonalnej przy użyciu krzemionek KIT-6 oraz SBA-15 jako matryc stałych oraz sacharozy 
jako prekursora węglowego. W metodzie miękkiego odwzorowania zastosowano trójblokowy 
kopolimer Pluronic F127 w charakterze miękkiej matrycy oraz mieszaninę rezorcyny wraz 
z formaldehydem pełniących funkcję prekursorów węglowych. Tak otrzymane materiały 
poddano utlenianiu nadsiarczanem amonu – (NH4)2S2O8 oraz kwasem azotowym(V) – HNO3. 
Proces z wykorzystaniem (NH4)2S2O8 prowadzono w różnych temperaturach (30, 60, 100ºC) 
przez 6, 12 i 24 h. Utlenianie za pomocą HNO3 o stężeniach 0.5 i 5M wykonywano w ciągu 12 
h. Zsyntetyzowane materiały zostały scharakteryzowane za pomocą XRD, niskotemperaturowej 
adsorpcji azotu, FTIR, SEM oraz TEM.
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Materiał mezoporowaty SBA-15 jest krzemionką charakteryzującą się heksagonalnym 
uporządkowaniem porów, których średnica mieści się w granicach 6 – 10 nm. Materiał ten, ze 
względu na swoją znaczną powierzchnię właściwą rzędu kilkuset m2/g, dużą objętość porów, 
stabilność chemiczną oraz możliwość dowolnej modyfikacji powierzchni wykazuje doskonałe 
właściwości adsorpcyjne [1]. Porowata natura tej substancji i związane z nią właściwości 
adsorpcyjne sprawiają, że krzemionka ta znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach nauki, 
między innymi w farmacji [2], chemii analitycznej [3], czy elektrochemii [4].

Jednym z możliwych zastosowań krzemionki SBA-15 jest także, jej użycie 
w procesach adsorpcji substancji, uznanych powszechnie za zanieczyszczenie środowiska. 
W przeprowadzonych badaniach, wykorzystano materiał SBA-15, którego powierzchnię 
funkcjonalizowano 3-aminopropylotrietoksysilanem, jako adsorbent dla kwasu indolilo-3-
masłowego. Ta ostatnia substancja, mogąca stanowić zanieczyszczenie środowiska stosowana 
jest jako środek stymulujący wzrost roślin (auksyna) [5]. Wykazano, że pojemność adsorpcyjna 
krzemionki SBA-15 względem kwasu indolilo-3-masłowego wzrastała, wraz ze wzrostem stopnia 
jej modyfikacji. Otrzymany adsorbent odznaczał się dobrymi właściwościami adsorpcyjnymi 
i może być z powodzeniem stosowany w procesach unieszkodliwiania tej substancji. Dokonano 
także wnikliwej charakterystyki adsorbentu z użyciem transmisyjnej mikroskopii elektronowej, 
spektroskopii w podczerwieni oraz analizy termograwimetrycznej. 

Finansowanie
Badania sfinansowano ze środków MNiSW w ramach dotacji celowej dla młodej kadry – 
projekt nr 03/31/DSMK/0286 realizowany w 2014 roku na Wydziale Technologii Chemicznej 
Politechniki Poznańskiej.
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Materiały mezoporowate, to substancje, które charakteryzują się obecnością w swojej 
strukturze porów o średnicy od 2 do 50 nm. Pod względem składu chemicznego, substancje 
te mogą stanowić krzemionkę, węgiel, sole metali oraz wiele innych związków [1]. Materiały 
mezoporowate, zwłaszcza krzemionki, ze względu na dobrze rozwiniętą powierzchnię właściwą, 
chemiczną oraz mechaniczną stabilność, a także możliwość „zakotwiczania” dowolnych grup 
funkcyjnych na wewnętrznej powierzchni mezoporowatych kanałów, odznaczają się wybitnymi 
właściwościami adsorpcyjnymi [2]. W procesach adsorpcji kluczową rolę zdają się odgrywać 
modyfikacja powierzchni oraz rozmiar porów, ponieważ zapewniają one odpowiednio, właściwe 
powinowactwo adsorbatu do nośnika oraz umożliwiają dyfuzję substancji adsorbowanej do 
wnętrza kanału.

Możliwość modyfikacji powierzchni struktur mezoporowatych, poprzez przyłączanie 
dowolnych grup funkcyjnych (np. czynników kompleksujących jony metali, grup o charakterze 
kwasowym, zasadowym, hydrofobowym) umożliwia adsorpcję szerokiej grupy związków 
chemicznych. Właściwość ta sprawia, że materiały mezoporowate stosowane są jako 
adsorbenty substancji stanowiących zanieczyszczenia środowiska. Znane jest ich wykorzystanie 
w procesach adsorpcji jonów metali ciężkich [3], środków ochrony roślin [4], węglowodorów 
aromatycznych [5], czy nawet lotnych zanieczyszczeń powietrza [6].

Finansowanie
Praca sfinansowana ze środków MNiSW w ramach dotacji celowej dla młodej kadry – projekt nr 
03/31/DSMK/0286 realizowany w 2014 roku na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki 
Poznańskiej.
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Wysokie zapotrzebowanie na energię, a także problemy związane z zanieczyszczeniem 
środowiska naturalnego, spowodowane przez powszechne stosowanie paliw kopalnych, 
wymuszają konieczność rozwoju metod bazujących na odnawialnych źródłach energii. 
Alternatywą dla paliw kopalnych są między innymi: energia słoneczna, wodna, wiatrowa oraz 
biopaliwa. Do tych ostatnich należy biodiesel – paliwo biodegradowalne, nietoksyczne, nie 
powodujące wzrostu poziomu dwutlenku węglu w atmosferze, a co za tym idzie przyczyniające 
się do zmniejszenia intensywności efektu cieplarnianego [1]. W związku z powyższym,  
w naszych badaniach skupiliśmy się na otrzymywaniu biodiesla metodą transestryfikacji oleju 
roślinnego metanolem. 

W niniejszej pracy zaprezentowano wyniki badań reakcji transestryfikacji oleju rzepakowego 
metanolem prowadzonej z wykorzystaniem modyfikowanych węgli aktywnych w roli 
katalizatorów powyższego procesu. Katalizatory węglowe otrzymane zostały z materiałów 
odpadowych – trocin drewna jesionowego lub łupin orzechów włoskich. Uzyskane materiały 
węglowe poddane zostały różnym modyfikacjom mającym na celu zmianę charakteru chemicznego 
ich powierzchni na kwasowy bądź zasadowy. Proces otrzymywania biodiesla prowadzony był  
w warunkach ciśnienia atmosferycznego w temperaturze 60°C lub pod ciśnieniem 13 atm. 
w temperaturze 130°C.

Wszystkie otrzymane katalizatory węglowe wykazywały aktywność w omawianym procesie. 
Najlepszymi katalizatorami kwasowymi były węgle aktywne posiadające na swej powierzchni 
grupy sulfonowe, natomiast spośród próbek zasadowych – węgle modyfikowane gazowym 
amoniakiem. Stwierdzono ponadto, że węgle aktywne o zasadowym charakterze powierzchni są 
efektywniejszymi katalizatorami reakcji transestryfikacji niż węgle o charakterze kwasowym. 
Zaobserwowano także, iż prowadzenie procesu w wyższej temperaturze i ciśnieniu skutkuje 
wyższymi wydajnościami reakcji. Na uwagę zasługuje również fakt, iż w kilku przypadkach 
otrzymane katalizatory węglowe wykazywały wyższą aktywność w procesie transestryfikacji 
oleju rzepakowego metanolem niż komercyjnie stosowany wodorotlenek sodu czy też kwaśna 
żywica jonowymienna Amberlyst-15. 
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1,3-propanodiol jest cennym monomerem do produkcji poliestrów i poliuretanów. Można 
go otrzymać w procesie biokonwersji gliceryny odpadowej z produkcji biodiesla. W wyniku 
fermentacji przy użyciu wybranych mikroorganizmów (Clostridium butyricum) otrzymuje 
się brzeczkę fermentacyjną zawierającą 3-5% 1,3-PD, nieznaczną ilość 2,3-butanodiolu 
i nieprzetworzonej gliceryny oraz sole mineralne i kwasy karboksylowe jak masłowy, octowy, 
mlekowy [1]. Pierwszym etapem oczyszczania jest oddzielenie masy biologicznej przez 
ultrafiltrację lub odwirowanie, następnie roztwór podlega odsoleniu na jonitach, zatężaniu 
w wyparkach i końcowej destylacji próżniowej. Zatężanie rozcieńczonych roztworów przez 
odparowanie wody jest procesem energochłonnym ze względu na wysokie ciepło parowania 
wody. Korzystnym sposobem jest ekstrakcja 1,3-PD do łatwo lotnego rozpuszczalnika, jakim 
jest heksan, którego ciepło parowania jest 7-krotnie mniejsze. Niezbędnym warunkiem tego 
procesu jest zablokowanie wolnych grup hydroksylowych 1,3-PD w wyniku odwracalnej 
reakcji acetalizacji [2].

Do reakcji wykorzystano 20L odwirowanej brzeczki fermentacyjnej (3,7% 1,3-PD), 
reagentem był butanal-2 z nadmiarem 2 molowym w stosunku do 1,3-PD, temperatura procesu 
200C. Fazę organiczną stanowił heksan w stosunku objętościowym 1:1 do fazy wodnej. 
Katalizatorem acetalizacji był kwas siarkowy, użyty do zakwaszenia fazy wodnej do pH<2. Po 
1 godz. intensywnego mieszania oddzielono fazę organiczną, odparowano heksan i otrzymano 
1,7L ekstraktu. Ekstrakt poddano destylacji na kolumnie Vigreaux pod ciśnieniem 150 hPa 
w temperaturze 750C. Otrzymano 0.95L destylatu o zawartości 99% acetalu 1,3-PD. Jest to ciecz 
bezbarwna o charakterystycznym zapachu, nierozpuszczalna w wodzie i odporna na hydrolizę 
w temperaturze pokojowej i w obecności kwasu mineralnego.
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W ostatnich latach ciecze jonowe IL (Ionic Liquids) zyskały duże znaczenie m.in.; jako 
rozpuszczalniki w syntezie organicznej, w katalizie międzyfazowej oraz jako elektrolity 
w chemicznych źródłach prądu. Zainteresowanie tymi związkami wynika przede wszystkim 
z prawie nieograniczonych możliwości projektowania IL do konkretnych zastosowań, bardzo 
małej lepkości oraz dużemu oknu elektrochemicznemu. Fosfoniowe ciecze jonowe znalazły 
zastosowanie w procesach ekstrakcji oraz adsorpcji, a także jako przenośniki jonów metali przez 
polimerowe membrany inkluzyjne PIM (Polymer Inclusion Membranes), które mogą stanowić 
alternatywę do klasycznej ekstrakcji ciecz-ciecz [1-3].

Trzy fosfoniowe ciecze jonowe: chlorek (Cyphos IL 101) i bis(2,4,4-trimetylopentylo)
fosfinian triheksylo(tetradecylo)fosfoniowy (Cyphos IL 104) oraz chlorek tributylo(tetradecylo)
fosfoniowy (Cyphos IL 167) zastosowano w procesie usuwania jonów cynku(II) z chlorkowych 
roztworów wodnych wykorzystując ekstrakcję ciecz-ciecz oraz polimerowe membrany 
inkluzyjne.

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że zastosowane fosfoniowe ciecze 
jonowe są skutecznymi ekstrahentami/przenośnikami jonów cynku(II) z chlorkowych roztworów 
wodnych. Cyphos IL 167, który po raz pierwszy został wykorzystany w procesie ekstrakcji ciecz-
ciecz oraz jako przenośnik przez PIM również odznaczał się wysoką skutecznością działania. 
Membrany zbudowane z polichlorku winylu (PVC) zdecydowanie gorzej ekstrahowały Zn(II) 
w odróżnieniu od membran zbudowanych z trioctanu celulozy (CTA), które umożliwiły 
wyekstrahowanie co najmniej 80% Zn(II).

Zaletą PIM wobec klasycznej ekstrakcji ciecz-ciecz jest możliwość wyeliminowania 
z procesu separacji dużych ilości rozpuszczalników organicznych.

Finansowanie
Pracę zrealizowano w ramach 03/32/DS-PB/0441.
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Obecność napełniacza w osnowie polimerowej powoduje poprawę właściwości termicznych, 
mechanicznych czy też barierowych otrzymanych nanokompozytów w porównaniu do czystego 
polimeru. Jednocześnie wiadomo, iż w zależności od rodzaju napełniacza może on przyspieszać 
lub opóźniać proces degradacji otrzymanych nanokompozytów. Rozpatrując proces hydrolizy 
większość napełniaczy do których należą: montmorylonit, TiO2 czy wielościenne nanorurki 
węglowe przyspiesza rozkład osnowy polimerowej [1]. 

W celu określenia wpływu rodzaju napełniacza na degradację hydrolityczną polilaktydu 
(PLA) analizowano nanokompozyty zawierające do 5%wag niemodyfikowany montmorylonit 
(S) oraz modyfikowany – Nanofil 2 (N). W celu zbadania wpływu temperatury na hydrolizę 
badanych materiałów proces rozkładu prowadzono w buforze fosforanowym (pH=7,4) w dwóch 
temperaturach 37oC i 60oC przez 30 dni. Właściwości termiczne PLA i jego nanokompozytów 
przed i po procesie degradacji hydrolitycznej zbadano wykorzystując różnicową kalorymetrię 
skaningową (DSC) oraz analizę termograwimetryczną (TG).

Wyniki uzyskane za pomocą analiz DSC i TG jednoznacznie wskazują na to, iż 
w temperaturze 60oC ze względu na ułatwioną dyfuzję wody oraz rozpuszczalnych w niej 
oligomerów kwasu mlekowego do wnętrza próbki następuje szybsza degradacja materiałów 
niż w 37oC [1]. W wyniku hydrolizy próbek w 60oC nastąpiło większe obniżenie stabilności 
termicznej oraz temperatury topnienia materiałów niż w 37oC. Oznacza to, iż w tych warunkach 
zaszła większa redukcja masy cząsteczkowej polimeru [2]. Ponadto na uwagę zasługuje fakt, 
iż w efekcie degradacji nanokompozytów w 60oC doszło do zaniku przejścia szklistego oraz 
temperatury krystalizacji. Należy zauważyć, iż wprowadzenie do osnowy polilaktydowej 
zarówno niemodyfikowanego, jak i modyfikowanego montmorylonitu przyczynia się do 
przyspieszenia procesu rozkładu polimeru w obu temperaturach.

Finansowanie
Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie 
decyzji numer DEC-2011/03/D/ST8/04126.
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Pomimo faktu, że węgle kopalne nadal stanowią zasadniczy filar światowej energetyki, 
znacznie większy nacisk kładzie się w ostatnim czasie na alternatywne kierunki ich 
wykorzystania, takie jak upłynnianie, zgazowanie czy też koksowanie. Procesy te wymagają 
jednak stosowania złóż węglowych o wysokiej zawartości węgla pierwiastkowego i wodoru, 
charakteryzujących się przy tym zarówno niską zawartością substancji nieorganicznej, jak 
również heteroatomów takich jak siarka czy azot. Dlatego też głównym zainteresowaniem pod 
tym kątem cieszą się węgle kamienne. Z kolei złoża charakteryzujące się mniej korzystnymi 
parametrami technologicznymi (przede wszystkim węgle brunatne) są wykorzystywane 
głównie jako surowiec opałowy lub energetyczny. Ciekawą alternatywą dla zagospodarowania 
tego typu surowców może być jednak produkcja węgli aktywnych, które znajdują coraz szersze 
zastosowanie w wielu nowoczesnych technologiach przemysłowych oraz w życiu codziennym 
człowieka [1-3]. 

Zasadniczym celem niniejszej pracy było otrzymanie tanich adsorbentów węglowych 
poprzez aktywację fizyczną węgli brunatnych pochodzących z kopalni w Bełchatowie i Koninie, 
a także określenie ich właściwości fizykochemicznych oraz zdolności sorpcyjnych.

Materiały wyjściowe o uziarnieniu 2-4 mm poddano w pierwszej kolejności procesowi 
karbonizacji w temperaturze 600 i 700ºC, a następnie aktywacji fizycznej za pomocą tlenku 
węgla(IV). Proces ten prowadzono w temperaturze 900ºC, przez okres 60 minut, przy przepływie 
CO2 wynoszącym 250 ml/min. Dla otrzymanych węgli aktywnych wyznaczono parametry 
teksturalne, określono charakter kwasowo-zasadowy powierzchni oraz zbadano zdolność 
usuwania zanieczyszczeń z fazy ciekłej i gazowej.

Podziękowania
Praca naukowa finansowana ze środków budżetowych na naukę w latach 2013-2015  
nr projektu IP 2012 004072.
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Zarówno nieustanny rozwój przemysłu, jak również postępująca urbanizacja sprawiają, 
że każdego dnia do środowiska trafiają ogromne ilości uciążliwych zanieczyszczeń gazowych 
i ciekłych. Dlatego też ciągle wprowadza się coraz bardziej restrykcyjne przepisy prawne 
dotyczące ochrony środowiska oraz podejmuje się przeróżne działania technologiczne, mające 
na celu znaczne ograniczenie emisji zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i atmosfery 
ziemskiej. 

Jednym z rozwiązań wykorzystywanych w tym celu jest proces adsorpcji, w wyniku którego 
szkodliwe gazy bądź też substancje ciekłe gromadzą się na powierzchni lub wewnątrz struktury 
porowatej różnego rodzaju adsorbentów. Najbardziej znanymi i powszechnie używanymi 
adsorbentami są węgle aktywne. Materiały tego typu otrzymuje się głównie z węgli kopalnych, 
drewna, torfu oraz łupin orzecha kokosowego. Względy ekonomiczne i ekologiczne sprawiają 
jednak, że ciągle obserwuje się wzrost liczby doniesień naukowych na temat otrzymywania 
węgli aktywnych poprzez aktywację materiałów odpadowych, zarówno pochodzenia roślinnego, 
jak i przemysłowego [1-6].

Zasadniczym celem niniejszej pracy było otrzymanie tanich i efektywnych adsorbentów 
węglowych poprzez aktywację chemiczną odpadów takich jak pestki wiśni, kolby kukurydzy 
oraz skóry owoców cytrusowych, a także ocena ich przydatności pod kątem usuwania 
zanieczyszczeń z fazy gazowej i ciekłej. 

Podziękowania
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Na przełomie ostatnich lat proces adsorpcji stał się jedną z najczęściej stosowanych 
technik usuwania jonów metali szkodliwych dla środowiska z układów wodnych. Nieustannie 
poszukuje się skutecznych, a zarazem tanich adsorbentów. Coraz większym zainteresowaniem 
wielu ośrodków badawczych cieszą się materiały pochodzenia naturalnego. Zaletą stosowania 
tego typu materiałów jest w większości przypadków znaczna pojemność sorpcyjna oraz niskie 
koszty pozyskania, stąd też zalicza się je do grupy tzw. low-cost adsorbents. Warto zaznaczyć, 
że adsorbenty pochodzenia naturalnego cechują różne właściwości sorpcyjne w zależności od 
występowania na kuli ziemskiej. Znaczącą zaletą procesu adsorpcji jest możliwość regeneracji 
wykorzystywanych sorbentów poprzez proces desorpcji. Na przestrzeni ostatnich lat proces ten 
nabył globalnego znaczenia w odniesieniu do usuwania zanieczyszczeń zarówno z wody, jak 
i z powietrza.

W zaprezentowanych badaniach przeprowadzono testy adsorpcji jonów ołowiu(II) 
i miedzi(II) na sorbentach ligno-celulozowych. Określono wpływ parametrów prowadzenia 
procesu (czas kontaktu, pH układu reakcyjnego, masa sorbentu oraz temperatura) na wydajność 
usuwania jonów metali z układów wodnych. 

Przeprowadzone testy adsorpcji potwierdziły znaczące zdolności sorpcyjne materiałów 
ligno-celulozowych względem jonów metali szkodliwych dla środowiska. Odpowiedni czas 
prowadzenia procesu, pH układu reakcyjnego, masa sorbentu oraz temperatura mają istotny 
wpływ na efektywność usuwania jonów metali z układów wodnych. 

Podziękowania
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Pomimo wielu zalet stosowania środków ochrony roślin mogą one stanowić duże zagrożenia 
dla środowiska. Obecnie niepokojąca jest wysoka zawartość pestycydów w środowisku wodnym, 
które jest pośrednikiem w migracji toksycznych substancji w poszczególnych komponentach 
biosfery.

Jednym z najczęściej stosowanych herbicydów w rolnictwie i ogrodnictwie jest kwas 
2,4-dichlorofenoksyoctowy (2,4-D). Jest on powszechnie stosowany ze względu na niski koszt 
i dobrą selektywność. Należy on do grupy kwasów fenoksyoctowych. Kwas 2,4-D w układach 
wodnych przyjmuje postać anionu, który nie ulega biodegradacji. Związek ten wykazuje 
właściwości toksyczne względem organizmów żywych. Uznany został przez Międzynarodową 
Agencję Badań nad Rakiem jako możliwy czynnik rakotwórczy i mutagennych [1-2].

Z pośród metod usuwania pestycydów z układów wodnych możemy wyróżnić: 
fotokatalityczną degradację, utlenianie biologiczne, techniki membranowe, ozonowanie oraz 
adsorpcję. Proces adsorpcji jest jedną z najskuteczniejszych metod usuwania zanieczyszczeń 
z układów wodnych. Metoda ta może stanowić alternatywę dla powszechnych technik 
oczyszczania ścieków [3-4].

W zaprezentowanych badaniach przeprowadzono wnikliwą analizę fizykochemiczną 
stosowanego adsorbentu pochodzenia naturalnego. Następnie wykonano szereg testów adsorpcji 
kwasu 2,4-dichlorofenoksyoctowego z układów wodnych. W celu określenia kinetyki procesu 
adsorpcji wykorzystano modele pseudo- pierwszego oraz drugiego rzędu.

Podziękowania
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Coraz większe zastosowanie w procesie uzyskiwania niklu i kobaltu ma ekstrakcja 
rozpuszczalnikowa [1]. Do niedawna miała ona małe znaczenie, ale wraz z sukcesami 
w oczyszczaniu oraz przerobie rud miedzi i uranu zaczęto zwracać uwagę na możliwość 
stosowania tej techniki również w przemysłowym otrzymywaniu niklu i kobaltu [2].

Ekstrakcja rozpuszczalnikowa prowadzona jest nie tylko przy użyciu głównego ekstrahenta 
oraz rozpuszczalnika. Zdarza się również, że dodaje się jeszcze inną substancję do fazy organicznej. 
Dodaje się ją oczywiście z zamiarem poprawy wydzielania metali z fazy wodnej. Wszystkie 
substancje, które mogą wpływać na proces ekstrakcyjny można określić pojęciem modyfikatora. 
Zadaniem modyfikatora jest poprawa ekstrakcji przez odpowiednie oddziaływanie w fazie 
organicznej. Modyfikator może wpływać na selektywność układu ekstrakcyjnego względem 
danego jonu, może także przesunąć wartości pH, przy których dany jon metalu jest wydzielany. 
Modyfikatory dodaje się również do układów ekstrakcyjnych jako blokady powstawania trzeciej 
fazy [1]. Wszystko to ma na celu nieznaczne poprawienie ekstrakcji i podporządkowanie jej pod 
określone zadanie. Jako modyfikator fazy organicznej w ekstrakcji mogą być dodawane różne 
związki [3]: oksymy, aldehydy, ketony, alkohole (izodekanol, 2-etyloheksanol), tlenki fosfin, 
alkilofenole (np. nonylofenol), estry (np. fosforowe), etery (np. fosforan tributylu), nitryle itd.

W pracy badano wpływ dodatku modyfikatorów do fazy organicznej oraz ich ilości na proces 
wydzielania jonów niklu(II) i kobaltu(II) kwasem di(2-etyloheksylo)fosforowym (D2EHPA). 
Jako modyfikatory stosowano fosforan tri-n-butylu (TBP), Dekapol oraz trioktyloaminę (TOA). 
Badania pokazały, że dodatek modyfikatora do ekstrahentu w fazie organicznej wspomaga 
proces wydzielania metali na zasadzie efektu synergistycznego, gdzie mieszanina działa lepiej 
od każdego ze związków mieszaniny rozpatrywanego osobno. 

Finansowanie
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W ostatnich latach obserwuje się wzrost zainteresowania metodami mokrymi w pozyskiwaniu 
kationów metali w procesach hydrometalurgicznych. Elektronika i jej odpady stanowią cenne 
źródło wielu metali [1]. Spośród najcenniejszych można wymienić: złoto, platynę, srebro, 
miedź, nikiel, kobalt. W procesach hydrometalurgicznych bardzo ważnym etapem jest ekstrakcja 
rozpuszczalnikowa. Niestety jej główne wady to używanie często szkodliwych rozpuszczalników 
np. toluenu. Rozwiązaniem tego problemu mogą być polimerowe membrany inkluzyjne, gdzie 
ilość rozpuszczalnika odnosi się jedynie do przygotowania membran, a sam rozpuszczalnik nie 
bierze udziału w procesie, a ułatwia jedynie preparację membran [2]. Dodatkową zaletą takich 
membran jest również używanie niewielkich ilości ekstrahentów w roli przenośnika, co pozwala 
na badanie nawet drogich związków jako potencjalnych przenośników [3]. 

Ultradźwięki klasyfikowane są jako dźwięki o częstotliwości od 20 kHz aż do kilku Ghz. Ich 
częstotliwość jest powyżej progu słyszalności ludzkiego organizmu. W praktyce wykorzystuje 
się je np. w badaniach lekarskich w sprzęcie do sonografii, w defektoskopii oraz kontroli jakości 
gotowych wyrobów. Są również jedna z najlepszych metod czyszczenia powierzchni, dlatego 
też wykorzystuje się je w łaźniach ultradźwiękowych. W przemyśle chemicznym można ich 
używać do przyspieszania oraz inicjalizacji reakcji chemicznych. Mogą być także używane 
w ługowaniu. 

W pracy badano wpływ ultradźwięków na proces transportu kationów miedzi przez 
polimerowe membrany inkluzyjne. Na podstawie przeprowadzonych badań ultradźwięki 
poprawiały w znacznym stopniu transport przez membranę, jak również pozwalały niwelować 
wiele szkodliwych efektów występujących w innych rodzajach membran np. fouling .
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Istotnym problemem dzisiejszych czasów jest wzrastające zanieczyszczenie środowiska 
będące rezultatem działań człowieka oraz rozwijającego się przemysłu. Oprócz zalet, jakimi 
niewątpliwie są nowoczesne metody dające w krótkim czasie wysokiej jakości produkty, 
należy liczyć się z tym, że rozwój technologiczny przyczynia się do wzrostu zanieczyszczeń 
wód, gleb oraz powietrza [1,2]. Często występującym problem jest obecność w wodach jonów 
żelaza oraz miedzi. Zbyt duża ilość tych pierwiastków w organizmie ludzkim powoduje choroby 
nowotworowe, zaburzenia układu nerwowego, sercowo – naczyniowego oraz zaburzenia 
metaboliczne [3-5]. W związku z powyższym nieustannie opracowuje się nowe oraz ulepsza 
istniejące już metody separacji zanieczyszczeń z fazy ciekłej. Dużym zainteresowaniem 
w usuwaniu zanieczyszczeń z fazy ciekłej cieszą się obecnie procesy wykorzystujące membrany, 
stanowiące barierę dla różnego rodzaju związków chemicznych. 

Głównym celem pracy było otrzymanie, metodą inwersji faz, membran na bazie octanu 
celulozy stanowiącego polimer membranotwórczy, zbadanie ich właściwości oraz wykorzystanie 
w procesie usuwania jonów miedzi i żelaza z fazy ciekłej. 

Membrany otrzymano na bazie octanu celulozy w ilości 14% wag. Jako czynnika 
powodującego powstanie porów użyto poliwinylopirolidonu w ilości 4% wag. (PVP4), natomiast 
N,N-dimetyloformamidu użyto jako rozpuszczalnika. 
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Materiały polimerowe są integralną częścią naszego codziennego życia. Większa 
świadomość i chęć dbania o środowisko sprawia, że   ludzie coraz chętniej sięgają po materiały 
naturalne. Produkty wytwarzane z czystych polimerów są często zastępowane przez te wykonane 
z kompozytów wypełnionych surowcami naturalnymi. Jednym z obecnie stosowanych 
wypełniaczy są włókna naturalne, które w celu polepszenia właściwości gotowych wyrobów są 
poddawane różnorodnym modyfikacjom. 

Celem pracy jest zbadanie wpływu polisiloksanów winylowych na palność i biodegradację 
kompozytów wypełnionych zmodyfikowanym włóknem naturalnym. Kompozyty przygotowano 
przez wprowadzenie silanizowanych włókien naturalnych do osnowy polietylenowej. Do 
przeprowadzenia procesów modyfikacji zastosowane zostały silany o różnej długości łańcucha 
i liczbie grup winylowych. W wyniku badań poznany został wpływ struktury modyfikatora na 
właściwości włókien i materiałów kompozytowych nimi napełnionych. 

Palność przygotowanych próbek włókien i kompozytów zbadano zgodnie z ASTM D7309-
07a 2009: Determining flammability characteristics of plastics and other solid materials using 
pyrolysis combustion flow calorimeter. Określone zostały zmiany w szybkości wydzielania 
ciepła w funkcji temperatury i czasu. 

Badania mikrobiologiczne przeprowadzono na kompozytach o matrycy polimerowej 
z polietylenu wzmocnionych włóknami lnu. Ich podatność na biodegradację i odporność 
mikrobiologiczną na działanie mieszaniny grzybów pleśniowych, np. na Chaetomium globosum, 
Aspergillus niger, Paecilomyces variotii, Penicillium funiculosum, Aureobasidium pullulans 
zostały przebadane zgodnie z normą EN ISO 846. Mikrobiologiczna ocena aktywności określona 
została na podstawie stopnia rozwoju grzybów pleśniowych i ich wpływ na właściwości masy 
i mechanicznych badanych kompozytów polimerowych.

Finansowanie
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środki do uszlachetniania włókien i tkanin naturalnych, finansowanego przez Narodowe 
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Zeolity są najważniejszą rodziną sit molekularnych. Są one krystalicznymi, porowatymi 
glinokrzemianami, których szkielet krystaliczny utworzony przez połączone tetraedry 
krzemianowe i glinianowe, obdarzony jest ładunkiem ujemnym, zobojętnianym przez 
pozaszkieletowe kationy. Zdolności kationowymienne należą do najbardziej charakterystycznych 
właściwości zeolitów.

 -Si-O-Al-   Si-O-P

Niezwykle dynamiczny rozwój badań nad otrzymywaniem i zastosowaniami zeolitów 
rozpoczęty w połowie XX wieku doprowadził do udanych syntez także materiałów 
zeolitopodobnych, o identycznej lub podobnej strukturze krystalicznej i porowatej lecz innym 
składzie chemicznym. Jedną z najbardziej spektakularnych rodzin takich materiałów są materiały 
AlPO, w których ujemny ładunek tetraedrów glinianowych kompensowany jest dodatnim 
ładunkiem tetraedrów fosforanowych. Materiały te dzięki obojętnemu ładunkowi sieci nie mają 
właściwości jonowymiennych.

Interesujące byłoby uzyskanie materiałów zbudowanych z tetraedrów krzemianowych 
i fosforanowych o sumarycznym ładunku dodatnim, który powinien być kompensowany 
pozaszkieletowymi anionami. W publikowanych próbach otrzymania związków krzemowo-
fosforowych (fosforan krzemu) zwykle krzem przyjmuje liczbę koordynacyjną 6 i nie wymienia 
się właściwości adsorpcyjnych i jonowymiennych uzyskanych preparatów.

W prowadzonych badaniach stosujemy PCl5 jako prekursor fosforu i TEOS jako źródło 
krzemu. Zmieszane substraty reagują podczas ogrzewania zgodnie z reakcją: Si (OEt)4 + PCl5 
→ 4 EtCl + O2SiOPClO. Produkt po wydzieleniu EtCl jest cieczą, która gęstnieje (polimeryzuje) 
z czasem, a przede wszystkim pod wpływem podwyższonej temperatury (powyżej 100 
oC). Istotnym elementem strategii jest kontrolowana polimeryzacja półproduktu poprzez 
zastosowanie potencjalnych środków kierujących krystalizację (kwas tosylowy, aminokwasy) 
oraz rozpuszczalniki (np. DMF).

Uzyskane produkty są ciałami stałymi. Część z nich wykazuje strukturę krystaliczną. Niektóre 
z nich są porowate i wykazują znacząca powierzchnię właściwą. Dalsze badania skoncentrowane 
będą na materiałach wykazujących obie te cechy, a także zdolności jonowymienne i być może 
doprowadzą do uzyskania nowego typu sit molekularnych.
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Na aktywność katalizatorów w procesach uwodornienia wpływa wiele parametrów 
związanych z rodzajem użytego nośnika – jego struktura krystaliczna, charakter chemiczny 
powierzchni, porowatości itd. Parametry te nie tylko wpływają na dyspersję składnika aktywnego, 
ale również determinują redukowalność fazy aktywnej w obecności H2. Tekstura nośnika, 
jego kwasowość bądź zasadowość, odgrywają decydującą rolę w tworzeniu kompleksów 
powierzchniowych naniesionego metalu. Spośród podwójnych nośników najczęściej badanymi 
są układy tlenkowe: SiO2-TiO2, Al2O3-SiO2, Al2O3-TiO2 czy MgO-Al2O3. Odznaczają się 
one zazwyczaj lepszymi właściwościami aniżeli pojedyncze tlenki wchodzące w ich skład. 
Właściwości powierzchniowe nośników w dużej mierze zależą od metody preparatyki. Często 
stosowanymi metodami syntezy układów podwójnych są: mechaniczne zmieszanie dwóch 
składników, metody strącania i współstrącania oraz metoda zol-żel. Ta ostatnia stała się 
użyteczną syntezą zarówno nośników katalitycznych, jak i samych katalizatorów. Jej zaletami 
są duża czystość uzyskiwanych materiałów, możliwość kontroli wielkości cząstek produktu 
i struktury porowatej a także niska temperatura prowadzenia procesu. Jednak zdecydowanie 
niższe koszty syntezy przemawiają za wykorzystaniem metod strącania czy współstrącania.

W niniejszych badaniach podjęto prace nad otrzymaniem, charakterystyką fizykochemiczną 
i możliwością zastosowania układów MgF2-MgO jako nowych nośników katalitycznych. 
Preparaty o różnym stosunku molowym MgF2/MgO otrzymano metodą „zol-żel” w reakcji 
metanolanu magnezu z kwasem fluorowodorowym w obecności wody oraz metodą „węglanową” 
polegającą na dodawaniu wodnego roztworu kwasu fluorowodorowego do zawiesiny 
zasadowego węglanu magnezu. 

Otrzymane układy podwójne MgF2-MgO poddano badaniom niskotemperaturowej adsorpcji 
azotu, rentgenograficznym – XRD, analizy termicznej – DTA/TG. Spreparowane nośniki 
charakteryzują się dobrze rozwiniętą strukturą mezoporowatą i wysoką stabilnością termiczną. 
Po prażeniu w 500oC, ich powierzchnia właściwa rośnie wraz z ilością wprowadzonego MgO 
osiągając optimum przy zawartości 60%mol. MgO dla metody „zol-żel” wynoszące ~200m2/g, 
podczas gdy dla metody „węglanowej” maksimum powierzchni właściwej (~190m2/g) 
rejestrowano dla układu zawierającego 25%mol. MgF2. 
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Materiały kompozytowe są obecnie coraz częściej stosowane zamiast polimerów. 
Swoją rosnącą popularność zawdzięczają lepszym właściwościom czy niższej cenie. Wśród 
kompozytów wzmacnianych różnego rodzaju włóknami rośnie zainteresowanie włóknami 
naturalnymi. Dodatek odnawialnych surowców lignocelulozowych do polimerów sprawia, iż są 
bardziej przyjazne dla środowiska naturalnego.

Głównym celem prowadzonych badań jest znalezienie i zrozumienie interakcji pomiędzy 
modyfikowanymi włóknami konopnymi a bezhalogenowymi dodatkami ogniochronnymi. 
Aby osiągnąć ten cel zintegrowano badania w dziedzinie włókien naturalnych, modyfikacji 
polimerów, ognioodporności, nanotechnologii i kompozytów. 

Włókno konopne poddane zostało procesowi chemicznej modyfikacji z użyciem związków 
krzemu, w celu poprawy ich właściwości termicznych i mechanicznych, przed wprowadzeniem 
do polimerowej matrycy. Materiały kompozytowe otrzymane w wyniku połączenia polimeru 
i modyfikowanych włókien naturalnych zostały poddane dalszej modyfikacji, poprzez 
wprowadzenie bezhalogenowych środków zmniejszających palność jak i nanododatków. 

Sposoby termicznego rozkładu i spalania materiałów kompozytowych są różne i złożone, 
zachowanie polimerów zależy od przyjętych metod badawczych jak i od warunków, 
w jakich badania te są prowadzone. Aby zrozumieć wpływ modyfikacji włókien naturalnych 
i wykorzystywanych środków ogniochronnych na palność kompozytów wykorzystano metody: 
mikrokalorymetru pirolizy i spalania (PCFC), kalorymetru stożkowego (CONE2A) oraz analizy 
termograwimetrycznej.

Finansowanie
Badania przeprowadzone zostały w ramach Projektu – Badanie występowania zjawiska synergizmu 
w obniżaniu palności kompozytów pomiędzy modyfikowanymi włóknami naturalnymi 
a bezhalogenowymi środkami ogniochronnymi, finansowanego ze środków Narodowego 
Centrum Nauki, 2013-2016.
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Czy isTnieje moŻliwość oddziaływania ProPolisU 
z CelUlozą i drewnem?

magdalena woźniak1, izabela raTajCzak1, kinga szenTner1, 
barTłomiej mazela2, sławomir borysiak3

1 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Chemii,
 ul. Wojska Polskiego 75, 60-625 Poznań

2 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Instytut Chemicznej Technologii Drewna, 
ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań

3 Politechnika Poznańska, Instytut Technologii Chemicznej, ul. Berdychowo 4, 60-965 Poznań

Liczne ograniczenia w stosowaniu substancji biologicznie czynnych w środkach 
ochrony drewna wprowadzone przez Unię Europejską spowodowały intensywne prace nad 
opracowywaniem nowych, bezbiocydowych i bezpiecznych dla środowiska preparatów 
ochronnych. Naturalnym produktem, który dzięki swoim właściwościom przeciwgrzybicznym 
może znaleźć zastosowanie przy produkcji takich preparatów jest propolis. 

Propolis jest żywiczną substancją zbieraną przez pszczoły z różnych gatunków drzew 
i roślin zielonych. Jego skład jest bardzo zróżnicowany i zależny od wielu czynników. Wśród 
najczęściej wymienianych składników propolisu podaje się związki fenolowe, w tym flawonoidy 
(kemferol, galangina, kwercetyna, pinobanksyna) i kwasy fenolowe (kawowy, cynamonowy, 
kumarowy), terpeny, substancje woskowo-lipidowe i inne [1,2]. Ekstrakty propolisu wykazujące 
zahamowanie wzrostu różnych gatunków grzybów, takich jak: Aspergillus niger, Trichoderma 
viride czy Coniophora puteana [3,4], mogą przyczynić się do zabezpieczenia powierzchni 
drewna przed działaniem grzybów rozkładających.

Celem pracy była ocena efektywności wiązania się propolisu z substancją drzewną. Do 
badań wykorzystano drewno sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w postaci homogenicznej 
oraz celulozę. Surowiec poddano działaniu etanolowych ekstraktów propolisu. Do oceny 
zachodzących zmian w celulozie i drewnie wykorzystano następujące metody: spektroskopii 
w podczerwieni, analizy elementarnej oraz dyfrakcji rentgenowskiej.

Finansowanie
Badania zostały współfinansowane ze środków funduszy norweskich, w ramach programu 
Polsko-Norweska Współpraca Badawcza realizowanego przez Narodowe Centrum Badań 
i Rozwoju (umowa nr Pol-Nor/203119/32) oraz ze środków projektu 32-447/2014 DS-PB.

Literatura
1. Kujumgiev A., Tsvetkova I., Serkedjieva Yu., Bankowa V., Christov R., Popov S., J. 

Ethnopharmacol, 1999, 64, 235-240
2. Kalogeropoulos N., Konteles S.J., Troullidou E., Mourtinos I., Karathanos V.T. Food Chem., 

2009, 116, 452-461
3. Quiroga E.N., Sampietro D.A., Soberon J.R., Sgariglia M.A., Vattuone M.A., J Appl 

Microbiol., 2006, 101, 103-110
4. Jones D., Howard N., Suttie Ed., IRG/WP, 2011, 11-30575

S3-P83



208

IX Poznańska Konferencja Naukowa „Chemia – nowe wyzwania dla nauki i przemysłu”

aminosilany w PreParaTaCh oChronnyCh  
do drewna – badanie iCh oddziaływań z drewnem
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ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
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Od wielu lat wzrasta zainteresowanie wykorzystaniem organosilanów w chemicznej 
modyfikacji drewna. Prowadzone badania w ramach preparatyki środków ochrony drewna 
zmierzają do poprawy jego niektórych właściwości, np.: hydrofobowości, ognioodporności lub 
naturalnej trwałości [1, 2].

Spośród wielu związków krzemoorganicznych na szczególną uwagę zasługują aminosilany. 
Obecność w cząsteczce silanu grupy aminowej może zwiększać reaktywność i powodować 
działanie katalityczne w reakcji hydrolizy [3]. Na reaktywność aminosilanów z drewnem 
wpływa wiele czynników m.in. rozpuszczalnik, pH oraz stężenie i budowa chemiczna silanu [4].

Celem badań była ocena efektywności odziaływania aminosilanów z celulozą i drewnem 
sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w postaci homogenicznej. Do badań wybrano 
organosilany charakteryzujące się dużą reaktywnością z uwagi na obecność w cząsteczce trzech 
grup metoksylowych lub etoksylowych oraz grup aminowych. W badaniach wykorzystano 
następujące organosilany: (3-aminopropylo) trimetoxysilan, (3-aminopropylo) trietoxysilan, 
3-(2-aminoetyloamino) propylo] trimetoxysilan

Do oceny stopnia zatrzymania silanów z drewnem zostały wykorzystane następujące 
metody: spektroskopii w podczerwieni, analizy elementarnej N, C, O, H pozwalającej na ocenę 
współczynnika emisji CO2, atomowej spektroskopii absorpcyjnej oraz dyfrakcji rentgenowskiej.

Finansowanie
Badania zostały współfinansowane ze środków funduszy norweskich, w ramach programu 
Polsko-Norweska Współpraca Badawcza realizowanego przez Narodowe Centrum Badań 
i Rozwoju (umowa nr Pol-Nor/203119/32) oraz ze środków projektu 32-447/2014 DS-PB.
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Niniejsza prezentacja przedstawia sposób modelowania wpływu korozji materiałów 
stosowanych do dystrybucji wody pitnej na jej jakość przy pomocy opiłków metali lub stopów. 
Przez rozdrobnienie do postaci opiłków otrzymuje się powierzchnię właściwą rzędu kilku m2/g, 
co pozwala na symulację długich odcinków przewodów przy zastosowaniu niewielkiej ilości 
badanego materiału. Użycie modelu powoduje znaczne zredukowanie powierzchni użytkowej 
koniecznej do badań.

 Badania przeprowadzono dla żeliwa (materiał stosowany do budowy sieci dystrybucyjnych), 
miedzi i mosiądzu (materiały stosowane w domowych instalacjach wodociągowych). 
Zestawienie rezultatów uzyskanych w warunkach modelowych z wynikami otrzymanymi na 
rzeczywistych fragmentach sieci potwierdziło, że opiłki mogą służyć jako materiał symulujący 
proces korozji w instalacjach wodociągowych. Zarówno w układzie modelowym, jak i w sieci 
rzeczywistej zaobserwowano znaczące pogorszenie parametrów jakościowych wody, przede 
wszystkim podczas okresów stagnacji. W wyniku korozji żeliwa, obserwuje się wzrost stężenia 
żelaza i mętności oraz spadek stężenia tlenu i azotanów. Korozja miedzi przyczynia się do 
wzrostu stężenia tego pierwiastka w wodzie. Na skutek korozji mosiądzu do wody uwalniany 
jest przede wszystkim cynk, natomiast stężenie miedzi w wodzie nie ulega istotnej zmianie. 
W wodzie pozostającej w kontakcie z miedzią i mosiądzem również obserwuje się spadek 
stężenia tlenu, natomiast redukcja azotanów właściwie nie występuje.

 Poprzez zmianę ilości opiłków w modelu możliwa jest regulacja objętości wody do 
powierzchni materiału. Pozwala to wpłynąć na szybkość obserwacji zmian parametrów wody 
w wyniku procesu korozji. Mniejsza ilość wody w stosunku do symulowanej powierzchni 
materiału umożliwia dodatkowo śledzenie zjawisk wywołanych procesem korozji, trudnych do 
zaobserwowania podczas badań na rzeczywistym fragmencie sieci. W wyniku korozji żeliwa 
w układzie modelowym obserwuje się wyraźny wzrost pH wraz z czasem stagnacji. W odcinku 
rzeczywistym zjawisko to jest widoczne w mniejszym stopniu, jedynie po bardzo długich 
okresach stagnacji.

S3-P85



210

IX Poznańska Konferencja Naukowa „Chemia – nowe wyzwania dla nauki i przemysłu”

redUkCja azoTanów 
w skorodowanym sysTemie dysTrybUCji wody

Tomasz laskowski1, mirosława sroka2, anna olejnik2, wojCieCh biernaCki1, 
jaCek nawroCki1 

1 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii, Zakład Technologii 
Uzdatniania Wody, ul. Umultowska 89b, 61-614 Poznań

2 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie, 
Pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa

tomasz.laskowski@amu.edu.pl

Niniejsza prezentacja przedstawia analizę zjawiska redukcji azotanów w sieci dystrybucyjnej 
wykonanej z żeliwa. Badania przeprowadzono w warunkach rzeczywistych na 100-metrowym 
odcinku skorodowanego przewodu żeliwnego (stacja pilotowa) oraz w warunkach modelowych 
z wykorzystaniem opiłków żeliwnych. Wyniki uzyskane w układzie modelowym są zbieżne z  
rezultatami otrzymanymi na stacji pilotowej. Obserwacje z obu układów wskazują, iż redukcja 
azotanów a) zachodzi przede wszystkim podczas stagnacji i b) jest wynikiem procesów 
zarówno biotycznych, jak i abiotycznych. Zanikowi azotanów towarzyszy wzrost stężenia 
azotu amonowego, który nie równoważy się z ilością zredukowanych azotanów. Występowanie 
azotu amonowego i brak stechiometrii w bilansie azotu zależy od czasu trwania eksperymentu, 
stężenia początkowego azotanów oraz środka dezynfekcyjnego. Założono, ze brak stechiometrii 
związany jest z denitryfikacją prowadzącą do powstania azotu cząsteczkowego. Wraz z czasem 
eksploatacji układu modelowego udział denitryfikacji rośnie. Dezynfekcja chemiczna wody nie 
zapobiega biologicznej denitryfikacji w skorodowanym systemie dystrybucji wody. 
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2 Technische Universitat Bergakademie, Institute of Experimental Physics, Biomineralogy and 
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Gąbki morskie posiadają wysoce porowaty szkielet, który w swojej strukturze przypomina 
wnętrze ludzkiej kości. Gąbki należące do klasy Demospongia zbudowane są ze sponginy, 
substancji która pod względem chemicznym przypomina kolagen lub keratyne, jest 
biokompatybilna oraz stabilna termicznie i chemicznie [1,2]. Właściwości te pozwalają na użycie 
szkieletu gąbki morskiej jako matrycy do nanoszenia nieorganicznych związków chemicznych 
w warunkach naśladujących biologiczne (np. wnętrze ludzkiego organizmu: 37 oC, ciśnienie 
atmosferyczne, pH bliskie 7 lub 5.5). Jednakże, gąbki morskie są trwałe w dużo trudniejszych 
warunkach syntezy, co skutkuje otrzymaniem produktu o zwiększonej stabilności termicznej 
i chemicznej. Synteza materiałów in vitro zgodnie z zasadami ekstremalnego bionaśladownictwa 
(tzw. Extreme Biomimetics) pomoże lepiej zrozumieć procesy biomineralizacji zachodzące 
w ekstremalnych środowiskach wodnych [3]. Jedną z pomocnych metod do naśladowania 
ekstremalnych warunków jest metoda hydrotermalna, w trakcie której zauważono że szkielety 
gąbek morskich są nie tylko stabilne termicznie, ale również wykazują powinowactwo do 
wielu związków nieorganicznych. Synteza krzemionki metodą Stöbera lub ditlenku tytanu 
w obecności fragmentów szkieletów gąbek morskich tworzy w rezultacie biokompozyt, z silnie 
wbudowanymi cząstkami we włókna sponginy, niemal całkowicie je pokrywając. Mineralizacja 
hematytu w katalizowanej hydrolizie FeCl3 pozwoliło na otrzymanie kryształów (α-Fe2O3) na 
powierzchni kolagenowej gąbki morskiej.

Podziękowania
Praca została wykonana w ramach projektu Politechniki Poznańskiej nr 03/32/DSMK/0462/2014 
oraz ISD Nanotechnologia nr POKL.04.01.01-00-049/13.

Literatura
1. Green D., Howard D., Yang X., Kelly, M., Oreffo R.O.C.: Tissue Engineering, 2003, 9, 

1156-1166.
2. Junqua S., Robert L., Garrone R., De Ceccatty M. Pavans, Vacelet J.: Connective Tissue 

Research, 1974, 2, 193-203.
3. Ehrlich H., Steck E., Ilan M., Maldonado M. et al.: International Journal of Biological 

Macromolecules, 2010, 47,141-145.
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Tkaniny naTUralne modyfikowane związkami krzemU w CelU 
ograniCzenia iCh PalnośCi

weronika gieParda, doroTa wesołek, szymon rojewski

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, ul. Wojska Polskiego 71b, 60-630 Poznań
weronika.gieparda@iwnirz.pl

Szybki rozwój gospodarki powoduje wzrost zapotrzebowania na nowe materiały 
inżynierskich. Głównym celem badań jest modyfikacja tkanin bawełnianych w kierunku 
zmniejszenia ich palności. Prowadzono chemiczną modyfikację tkanin w warunkach 
niepowodujących destrukcji włókien, stosując związki krzemoorganiczne o różnej strukturze 
i grupach funkcyjnych. Przeprowadzono badania palności modyfikowanych tkanin. Badania 
wykonano na mikrokalorymetrze. Modyfikacja pozwoliła na uzyskanie tkanin o obniżonej 
palności. Zmodyfikowane tkaniny wykazały znaczne zmniejszenie maksymalnej szybkości 
wydzielania ciepła, około 40%, w niektórych przypadkach. Użycie silanów z chlorem lub 
z grupami aminowymi do modyfikacji tekstyliów okazało się najbardziej skutecznym sposobem, 
aby zmniejszyć palność tkaniny. Proces modyfikacji nie wpływa na chwyt tkaniny.

Finansowanie
Badania zostały przeprowadzone w ramach projektu SILANTEX – Nowe krzemoorganiczne 
środki do uszlachetniania włókien i tkanin naturalnych, finansowanego przez Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań Stosowanych, 2012-2015
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fosforowe środki ognioChronne z jedno- oraz wielośCiennymi 
nanorUrkami węglowymi do Tkanin

weronika gieParda, doroTa wesołek

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, ul. Wojska Polskiego 71b, 60-630 Poznań
weronika.gieparda@iwnirz.pl

Ze względu na rosnącą popularność kompozytów, poszukiwane są nowe metody modyfikacji, 
aby uzyskać jak najlepsze właściwości. Celem badań jest zmniejszenie palności materiałów 
tekstylnych z wykorzystaniem powłok wykonanych z nanokompozytów polimerowych. Różne 
typy nanorurek węglowych (jedno lub wielościenne) oraz różne typy fosforowych związków 
obniżających palność (polifosforany amonowe i polifosforan melaminy) były wprowadzane do 
żywicy, a następnie tkaniny były powleczone otrzymanymi kompozytami. Uzyskano jednorodną 
dyspersję wielościennych nanorurek węglowych w żywicy poliuretanowej, co potwierdzono 
metodą skaningowej mikroskopii elektronowej. Przeprowadzono badania palności powleczonych 
tkanin przy użyciu mikrokalorymetru i oceniono stabilność termiczną zabezpieczonych tkanin. 
Wykonano również organoleptyczną ocenę jakości powłok (elastyczność, kruchość). Użyte 
w postaci powłok na tkaniny, nanokompozyty polimerowe skutecznie zmniejszają palność 
i poprawiają stabilność termiczną materiału. Ponadto, pomiędzy nanorurkami węglowymi 
a związkami fosforu występuje efekt synergistyczny. Powstałe powłoki są elastyczne i nie 
pękają, nie zmieniają również chwytu tkaniny.

Finansowanie
Badania wykonano w ramach projektu kluczowego – POIG.01.03.01-00-004/08 Funkcjonalne 
nano-i mikro materiały włókiennicze – NANOMITEX współfinansowanego przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 
2007-2013, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.3 Wsparcie 
projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 
1.3.1 Projekty rozwojowe.
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maTeriały TermoizolaCyjne na bazie PoliUreTanU i aeroŻeli 
– oTrzymywanie oraz CharakTerysTyka

Teofil jesionowski1, łUkasz klaPiszewski1, damian ambroŻewiCz1, 
arkadiUsz kloziński1, PaUlina jakUbowska1, kasPer górny2, 

wiesław zwierzyCki2, krzyszTof bieńCzak3, jan szCzePaniak3

1 Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej, 
Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, ul. Berdychowo 4, 60-965 Poznań 

2 Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, 
Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań

3 Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, ul. Starołęcka 31, 60-963 Poznań
Teofil.Jesionowski@put.poznan.pl

Materiały termoizolacyjne odgrywają w dzisiejszych czasach bardzo istotną rolę. Ciągły 
postęp badań w tej dziedzinie pozwala na znajdowanie coraz to bardzie nowatorskich, a zarazem 
funkcjonalnych rozwiązań konstrukcyjnych. Dlatego podjęto próbę wytworzenia oraz 
scharakteryzowania produktów na bazie poliuretanu i wybranych aerożeli. 

Aerożele reprezentują jedno z najnowocześniejszych rozwiązań termoizolacyjnych. Są to 
bardzo obiecujące materiały, z największym potencjałem aplikacyjnym spośród wszystkich 
rozwiązań nowej generacji. Duża liczba doniesień literaturowych o aerożelach w kontekście 
termoizolacji, stanowi potwierdzenie ich dużego zainteresowania aplikacyjnego.

W ramach podjętych prac przeprowadzono wnikliwą charakterystykę fizykochemiczną 
oraz dyspersyjno-morfologiczną wykorzystanych w badaniach aerożeli. Wykonano zdjęcia na 
skaningowym mikroskopie elektronowym Zeiss EVO 40, Niemcy oraz określono najistotniejsze 
parametry dyspersyjne przy użyciu aparatu Mastersizer 2000, Wielka Brytania. Ponadto określono 
charakter hydrofilowo-hydrofobowy poprzez pomiar zwilżalności powierzchni materiałów. 
Wykorzystano do tego tensjometr K100 Krüss, Niemcy. W ramach pracy połączono aerożele 
odznaczające się najlepszymi właściwościami z piankami PUR, otrzymując odpowiednie 
kompozyty, które przebadano pod kątem ich odporności na ściskanie oraz wytrzymałości na 
rozciąganie. 

W przypadku pianek PUR przeznaczonych do zastosowania jako materiały izolacyjne bardzo 
ważną rolę odgrywają parametry cieplne. Najniższe wartości współczynnika przewodzenia 
ciepła osiągnięto dla kompozycji z dodatkiem napełniacza porowatego PEX 40. Dzięki 
przeprowadzonym badaniom stwierdzono, że pianka z dodatkiem tego właśnie napełniacza 
jest najbardziej odpowiednia w przyszłych badaniach aplikacyjnych, jako materiał o relatywnie 
dobrych właściwościach termoizolacyjny. Dodatkowym jej atutem jest relatywnie niska cena. 

Podziękowania
Praca została wykonana w ramach projektu finansowanego przez NCBiR  
w ramach Programu Badań Stosowanych, nr umowy PBS1/B6/6/2012.
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odPorność nanokomPozyTów modyfikowanyCh CieCzą jonową 
na działanie grzybów PleśniowyCh 

joanna foksowiCz-flaCzyk, jUdyTa walenTowska, weronika gieParda

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, ul. Wojska Polskiego 71b, 60-630 Poznań
joanna.flaczyk@iwnirz.pl

Czwartorzędowe sole amoniowe są znaną i szeroko stosowaną grupą związków 
charakteryzujących się antymikrobiologicznymi właściwościami. Wykazują one szerokie 
spektrum aktywności przeciwdrobnoustrojowej przy niskiej toksyczności i braku działania 
drażniącego dla organizmów wyższych. Ciekawą grupą czwartorzędowych soli amoniowych są 
ciecze jonowe, które są związkami nielotnymi, o unikatowych własnościach. Dobrze penetrują 
w takie wytwory celulozowe, jak drewno, papier czy włókno celulozowe [1-3]. Zdolność tą 
zawdzięczają obecności lipofilnego kationu, który doskonale wiąże się z ujemnie naładowaną 
częścią celulozową, czy ligninową.

Pozytywne wyniki badań mikrobiologicznych wskazały na możliwość zastosowania cieczy 
jonowych jako potencjalnych fungicydów do zabezpieczania nanowłókien przed destrukcyjnym 
działaniem grzybów pleśniowych. 

Badania obejmują wytworzenie nanowłókien w postaci włókniny z polimeru PLA (polylactid 
acid) za pomocą elektroprzędzenia z roztworu. Zaproponowany polimer termoplastyczny 
jest nietoksyczny, biodegradowalny oraz biokompatybilny, ale nie wykazuje aktywności 
biologicznej. Zastosowanie cieczy jonowej w procesie elektroprzędzenia prowadzi do uzyskania 
nanowłókien odpornych na działanie grzybów pleśniowych, co w istotny sposób wpływa na 
podwyższenie jakości produktu i poszerza spektrum możliwości jego stosowania w różnych 
dziedzinach gospodarki.

Nanowłókna charakteryzujące się aktywnością biologiczną posiadają duży potencjał 
w zastosowaniu w wielu dziedzinach zarówno biomedycznych, opakowaniowych, filtrach, 
tekstyliach, jak i materiałach kompozytowych. 

Literatura
1. Pernak J., Zabielska-Matejuk J., Kropacz A., Foksowicz-Flaczyk J. Holzforschung, 2004, 

58,  286.
2. Przybysz K., Drzewińska E., Stanisławska A., Wysocka-Robak A., Cieniecka-Rosłonkiewicz 

A., Foksowicz-Flaczyk J., Pernak J. Ind. Eng. Chem. Res., 2005, 44, 4599. 
3. Foksowicz-Flaczyk J., Walentowska J., Molecular Crystals & Liquid Crystals Taylor & 

Francis Inc., 2008, 484, 207 [573].
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nanoPigmy – więCej niŻ kolor. międzynarodowy ProjekT 
Tworzenia wielofUnkCyjnośCi PigmenTów.

ewa janiszewska, aldona jankowska, agnieszka held, jolanTa kowalska-kUś, 
krysTyna nowińska, małgorzaTa szyld, alina zalewska, sTanisław kowalak

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, ul. Grunwaldzka 6, 60-780 Poznań
skowalak@amu.edu.pl

Międzynarodowy projekt Nanopigmy realizowany jest w ramach Siódmego Programu 
Ramowego i realizowany jest przez konsorcjum obejmujące partnerów przemysłowych 
produkujących i przetwarzających pigmenty i środki barwiące takich jak Nubiola (Hiszpania) 
CPS (Holandia,) Masterbatches (Wielka Brytania) oraz użytkowników takich jak FIAT 
(Włochy), Acciona (Hiszpania). W skład konsorcjum wchodzą również Techniker (Hiszpania), 
BSRIA (Wielka Brytania) zajmujące się pracami badawczo-wdrożeniowymi oraz grupa 
badawcza z Wydziału Chemii, UAM, jako jedyny zespół akademicki. Udział naszego zespołu 
wynika z długoletnich badań ultramaryny [1] we współpracy z firmą Nubiola, która jest jednym 
z największych producentów tego pigmentu na świecie.

Istotą projektu badawczego jest wytworzenie nowych, dodatkowych funkcji poza 
barwieniem w pigmentach ultramarynowych produkowanych przez firmę Nubiola. 
Współcześni odbiorcy substancji barwiących oczekują, że spełniać będą one również funkcje 
antykorozyjne, antybakteryjne, termostabilizujące, samoczyszczące, a nawet samogojące. 
Wymienione właściwości realizowane są metodami nanotechnologicznymi. Wyjściowy 
pigment ultramarynowy otaczany jest warstewką porowatej krzemionki nanoszonej metodą zol/
żel, a następnie wprowadzane są komponenty odpowiedzialne za tworzenie nowych funkcji. 
Własności termostabilne powstają po wprowadzeniu węglowodorów zmieniających stan 
skupienia przy zmianach temperatury (np. elewacji). Właściwości antybakteryjne zapewnia 
wprowadzone srebro, przeciwkorozyjne tlenek cynku. Wprowadzony tlenek tytanu katalizuje 
fotochemiczny rozkład organicznych osadów (brudu) na barwionej powierzchni i ułatwia ,, 
samooczyszczenie”. Pigmenty używane do lakierów samochodowych lub innych urządzeń 
mechanicznych zawierają enkapsulowane monomery, które w przypadku otarcia uwalniają się 
i polimeryzują, zabezpieczając uszkodzone miejsce przed korozją (,,samogojenie”). Większość 
powyższych funkcji udało się wprowadzić w produktach uzyskiwanych podczas modyfikacji.

Podziękowania
Autorzy pragną podziękować Komisji Europejskiej oraz MNiSW za sfinansowanie 
prezentowanych badań (7 Program Ramowy, ,,Nanopigmy” Nr 280393).

Literatura
1. Kowalak S., Jankowska A., Ordered Porous Solids, 2009, Elsevier, 591.



wysTąPienia firm





219

IX Poznańska Konferencja Naukowa „Chemia – nowe wyzwania dla nauki i przemysłu”

ProdUkCja węŻy gUmowyCh i silikonowyCh 
– Trendy, wyzwania i Problemy

adam rosoCki 
Reka Rubber Polska Sp. z o.o., ul Trzcielińska 4, 62-070 Dopiewo

adam.rosocki@rekarubber.com

W czasie prezentacji przedstawiono firmę Reka Rubber Polska i jej profil produkcji. 
Omówiono technologię produkcji węży gumowych i silikonowych stosowany w Reka Rubber 
Polska oraz najważniejsze problemy jakościowe i technologiczne. Ważnymi zagadnieniami są 
kwestie oczekiwań firmy i propozycji ze strony ośrodków naukowych w zakresie eliminacji 
problemów technologicznych i procesowych. Pożądanym efektem takich działań powinna być 
minimalizacja odpadów i zwiększenie efektywności produkcji.
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zasTosowanie gazów sPeCjalnyCh i armaTUry redUkCyjnej 
w laboraToriaCh

Tomasz wieTrzykowski

Linde Gaz Polska Sp. z o.o., al. Jana Pawła 41A, 31-864 Kraków
tomasz.wietrzykowski@pl.linde-gas.com

Plan prezentacji:
1. Ogólne informacje o firmie The Linde Group i Linde Gaz Polska Sp. z o.o.
2. Charakterystyka gazów specjalnych – gazy czyste i mieszaniny gazowe.
3. Osprzęt do gazów specjalnych – charakterystyka.
4. Dystrybucja gazów specjalnych w laboratorium.
5. Przykład złego wykonania instalacji.
6. Przykład dobrego wykonania instalacji.
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nowe narzędzia w TeChniCe lC/ms na Przykładzie analizy 
ŻywnośCi

miChał ogonowski 
Perlan Technologies Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 303; 02-785 Warszawa 

mogonowski@perlan.com.pl

Spektrometria mas jest metodą analityczną w coraz większym stopniu stosowaną w analizie 
żywności. Spektrometry mas LC/MS dzięki swojej selektywności oraz osiąganiu coraz to 
niższych poziomów stężeń oznaczanych związków, znajdują zastosowanie w badaniach 
ilościowych. Oprócz powszechnie stosowanych metod ilościowych spektrometria mas LC/MS 
pozwala również scharakteryzować żywność pod kątem jej jakości, kraju czy regionu z którego 
pochodzi. Metoda ta określana jest jako profilowanie żywności i polega na jej klasyfikowaniu 
w odniesieniu do składników odżywczych.

W prezentacji zostaną przedstawione nowe rozwiązania dedykowane do badań ilościowych 
oraz narzędzia jakie wykorzystuje się w profilowaniu żywności.
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APARATURA naukowa i badawcza
Aplikacje • Sprzedaż • Serwis

• Spektrometria magnetycznego rezonansu jądrowego NMR

• Spektrometria paramagnetycznego rezonansu elektronowego EPR

• Tomografia MR MRI

• Spektrometria mas FT-ICR, MALDI-TOF(/TOF), ESI-(Q)-TOF,

pułapki jonowe, GC-MS

• Spektrometria i dyfraktometria rentgenowska XRF,  

µXRF, TXRF, XRD, SC-XRD

• Spektrometria optyczna OES

• Analizatory CS i ON/H





Urządzenia METTLER TOLEDO
tańsze niż myślisz

Ucz się studencie 
na dobrym sprzęcie

Aby umożliwić kształcenie studentów na urządzeniach 
najwyższej klasy, rozwinąć pasję naukową oraz 
prowadzić profesjonalne badania naukowe, stworzyliśmy 
SPECJALNĄ Ofertę Akademicką.  

Urządzenia METTLER TOLEDO – światowego lidera 
wśród producentów wag laboratoryjnych i instrumentów 
analitycznych – dedykowane dla uczelni są tańsze, 
niż myślisz. Sprawdź naszą ofertę. Niech uczenie się 
i nauczanie stanie się łatwe i przyjemne.

pH-metry i konduktometry
Stacjonarne mierniki EL20 i EL30 
przeznaczone do laboratoriów akademickich
umożliwiają szybki pomiar pH, mV/redoks 
i przewodnictwa. Mierniki mają solidną 
konstrukcję, są proste w obsłudze 
i kompaktowe, dzięki czemu zajmują 
mało miejsca, zapewniając przy tym 
możliwie najdokładniejsze i zgodne wyniki. 
Wyposażone są w wygodny regulowany 
statyw na elektrodę. Poza równoczesnym 
wyświetlaniem wartości zmierzonej 
i temperatury, duży dobrze zaprojektowany 
wyświetlacz dostarcza inne pomocne 
informacje.

Aparaty do miareczkowania
Titratory EasyPlus™ zostały zaprojektowane 
przez szwajcarskich inżynierów specjalnie 
pod kątem rutynowych zastosowań. 
Do każdego typu przeprowadzanej 
analizy: pH, zawartości chlorku i wody 
dostępny jest specjalny titrator, dzięki 
czemu wykonanie pomiaru jest niezwykle 
proste. Łatwy w obsłudze interfejs w jęz. 
polskim, intuicyjne menu w formie ikon, 
ekran dotykowy, odporna konstrukcja, 
niewielkie wymiary – to tylko niektóre 
zalety titratorów EasyPlus™.

Wagi laboratoryjne  
Nowoczesne wagi analityczne 
i precyzyjne serii NewClassic ME 
spełniają wszystkie wymagania 
laboratoriów akademickich. 
Zaawansowana technologia, odporna 
konstrukcja i wysokiej jakości materiały 
zapewniają stabilne i dokładne wyniki 
ważenia przez długie lata użytkowania. 
Wagi ME szybko wyświetlają wyniki, 
są intuicyjne w obsłudze, łatwe 
w czyszczeniu, a także w poziomowaniu – 
dzięki regulowanym przednim nóżkom. 
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Chromatograf cieczowy 1290 Infinity II
Nowy Standard Wydajności

Nowy chromatograf cieczowy Agilent 1290 Infinity II to połączenie przyszłości chromatografii 

UHPLC z tradycyjną niezawodnością i solidnością, gwarantowaną przez firmę Agilent Technologies. 

Zastosowanie przełomowych technologii pozwala dodatkowo na zwiększenie wydajności pracy 

w  trzech  istotnych  wymiarach.

Zwiększenie wydajności analitycznej

Zwiększenie wydajności urządzenia

Zwiększenie wydajności laboratoryjnej

Niezrównana jakość separacji i detekcji to podstawa danych analitycznych

wysokiej jakości, nie pozostawiających wątpliwości co do pozyskanych wyników.

Praca z największą ilością próbek, przy najszybszym cyklu 

dozowania, stanowią nową jakość funkcjonalności i zapewniają 

największą przepustowość w każdej analizie.

Bezproblemowa integracja z zainstalowaną w laboratorium 

aparaturą oraz proste przenoszenie metod ze starszych 

instrumentów, zapewniają bardziej wydajną pracę 

i zdecydowanie obniżają koszty eksploatacji. 

PERLAN Technologies Polska Sp. z o.o.  •  Ursynów Business Park, Puławska 303, 02-785 Warszawa  •  klient@perlan.com.pl 
tel. 22 54 91 400, fax 22 54 91 401  •  www.perlan.com.pl



Selwa Sp. z o.o.

ul. Okopowa 56 lok. 243

01-042 Warszawa

tel.  +48 22 29 25 106

fax. +48 22 29 25 108

biuro@selwa-lab.pl

Selwa autoryzowany 

przedstawiciel rmy 

Nanalysis Corp. oferuje 

rewolucyjny nastołowy 

spektrometr NMR:

bez chłodzenia kriogenicznego

60 Mhz (1,4 T) z rozdzielczością poniżej 2 Hz

dotykowy panelsterowania

probówki NMR 5 mm

eksport danych w formacie JDX

możliwość pracy w sieci

www.selwa-lab.pl



Państwa partner w znajdowaniu  
rozwiązań od 25 lat!

WITKO Sp. z o.o. / S.WITKO  
Autoryzowany dystrybutor Avantor Performance Materials B.V. (J.T.Baker),  
GRACE, Harvard Apparatus, Heidolph, KNF, PerkinElmer, Radleys, Socorex  
i Waldner w Polsce, udziałowiec LLG 
 
Tel. (42) 676 34 35, info@witko.com.pl 
al. Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź          
www.witko.com.pl / www.chemsolve.eu

StarFish - modułowe, systemy do syntezy,
zatężania, ekstrakcji, destylacji

i roztwarzania, Radleys

Systemy i pompy membranowe
do neutralnych i agresywnych par,

gazów i cieczy, KNF

Dozowniki i pipety automatyczne
szwajcarska precyzja - Socorex

Odczynniki wysokiej jakości  
w rozsądnej cenie

Nowoczesne wagi precyzyjne i analityczne,  
pH-metry, tlenomierze i konduktometry,  

OHAUS, METTLER TOLEDO

Bezpłatny katalog w j. polskim
> 22000 produktów
> 4500 nowych produktów
Dostępny B2B

Systemy i akcesoria do SPE,
J.T.Baker

Filtry strzykawkowe, membranowe,  
naczynka chromatograficzne  

z filtrem, GVS

Chłodnica powietrzna 
Findenser™ z blokiem  
grzejnym Heat-On™
- Brak kosztów  

eksploatacji 
- Brak ryzyka zalania  

laboratorium
- Zwrot kosztów zakupu 

szybciej niż w rok

Wyparki przemysłowe
i laboratoryjne, Heidolph 

Automatyczna destylacja 24/7

Systemy do chromatografii flash
i preparatywnej - Reveleris®, GRACE

prywatna marka S.WITKO
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VWR International Sp. z o.o. (wcześniej Labart Sp. z o.o.)
istnieje na polskim rynku od 1996 roku. Nasz sukces tworzy

ponad 80 pracowników na terenie całego kraju: w Gdańsku,
Warszawie, Łodzi, Krakowie, Wrocławiu i Poznaniu.

Z dniem 1 września 2010 r. firma Labart stala się częścią
korporacji VWR International, co uczyniło naszą ofertę

jeszcze bardziej kompleksową i rozszerzyło gamę
proponowanych produktów, pozwalając na całkowite

wyposażenie laboratoriów od podstaw!

W ofercie posiadamy ponad 2 000 000 produktów
uznanych na rynku firm:

Odczynniki Chemiczne: BDH Prolabo, Amresco,
Alfa Aesar, Applichem, Reagecon, Hamilton,  Merck,

Sigma-Aldrich, Hach-Lange, POCH, Chempur.

Materiały Zużywalne: VWR Collection,
GE Healthcare, PALL, Duran, Eppendorf, Brand,

Hirschmann, Macherey Nagel, Buerkle,
Whatman, SIMAX, Sartorius, Kautex, Bochem,

LMS, Nalgene, Nunc i wielu innych.

Urządzenia: VWR Collection, Thermo, Eppendorf,
Binder, Koettermann, POL-EKO, asecos, LaCont,

Julabo, Düperthal, MPW, Gerhardt, Perkin-Elmer,
IKA, ILMVAC, Ismatec, Nabertherm, Heidolph,

WTW, MIELE, KNF, Sartorius, Mettler Toledo,
Memmert, Buchi, Hettich i wielu, wielu innych.

Oferujemy również produkty na zamówienie
według specyfikacji Klienta.

Serdecznie zapraszamy
do współpracy!

Wyposażenie Twojego laboratorium

pl.vwr.com    e-mail: info@pl.vwr.com

ODCZYNNIKI  |  MATERIAŁY ZUŻYWALNE
URZĄDZENIA LABORATORYJNE







Polskie TowarzysTwo ChemiCzne oddział Poznański

UniwersyTeT im. adama miCkiewiCza w PoznaniU wydział Chemii

isBn 978-83-62783-02-1
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iX poznańska konferenCja naukowa 

Chemia 
– nowe wyzwania 

dla nauki i przemysłu

maTeriały konferenCyjne

Poznań, 5 grUdnia 2014 r.
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